
UNIVERZITA KARLOVA 

Právnická fakulta 

 

 

Mgr. Michal Dvořák 

 

 

Komparace přístupů k souběhu pracovního poměru a členství ve statutárním 

orgánu obchodní korporace v právu ČR a SRN 

 

 

Rigorózní práce 

 

 

 

 

 

Pověřený akademický pracovník: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

Tematický okruh: Pracovní právo 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 27.06.2019  



II 

 

Prohlašuji, že předkládanou rigorózní práci jsem vypracoval samostatně, všechny 

použité prameny a literatura byly řádně uvedeny a práce nebyla využita k získání 

jiného nebo stejného titulu. 

Zároveň prohlašuji, že samotný text této rigorózní práce včetně poznámek pod čarou 

má 222 117 znaků. 

 

V Praze dne 27.06.2019 

 

 

________________________ 

Mgr. Michal Dvořák 

  



III 

 

Rád bych tímto vyjádřil poděkování panu doc. JUDr. Martinu Štefkovi, Ph.D., za 

projevenou vstřícnost a ochotu při konzultacích, jakož i za poskytnuté rady a 

doporučení. 

 

  



IV 

 

 

1. ÚVOD ........................................................................................................................................................... 1 

2. PRACOVNÍ PRÁVO V ČR A SRN, VLIV EVROPSKÉHO PRÁVA ........................................................................... 3 

2.1. ČESKÉ PRACOVNÍ PRÁVO A JEHO POSTAVENÍ .......................................................................................................... 3 
2.1.1. Obecně k pracovnímu právu v českém právním systému .................................................................... 3 
2.1.2. Prameny českého pracovního práva .................................................................................................... 5 

2.2. NĚMECKÉ PRACOVNÍ PRÁVO A JEHO POSTAVENÍ ..................................................................................................... 7 
2.2.1. Pracovní právo ve federativní SRN ....................................................................................................... 7 
2.2.1. Prameny německého pracovního práva .............................................................................................. 9 

2.3. VLIV EVROPSKÉ UNIE ..................................................................................................................................... 11 
2.3.1. Právní nástroje sekundárního práva EU............................................................................................. 12 
2.3.2. Vliv Soudního dvora Evropské unie .................................................................................................... 13 

2.4. VHODNOST PRÁVNÍCH ŘÁDŮ PRO KOMPARACI A DÍLČÍ ZÁVĚR ................................................................................... 14 

3. PRACOVNÍ POMĚR A ČLENSTVÍ VE STATUTÁRNÍM ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE V PRÁVU ČR ............ 15 

3.1. KLÍČOVÉ ASPEKTY PROBLEMATIKY DLE ČESKÉHO PRÁVA .......................................................................................... 15 
3.1.1. Závislá práce ...................................................................................................................................... 16 
3.1.2. Vznik a skončení pracovního poměru ................................................................................................ 19 
3.1.3. Vznik a zánik funkce člena statutárního orgánu ................................................................................ 26 
3.1.4. Odpovědnost za škodu ....................................................................................................................... 29 
3.1.5. Odměňování ...................................................................................................................................... 33 
3.1.6. Člen statutárního orgánu v systému sociálního zabezpečení ............................................................. 35 

3.2. SOUBĚH PRACOVNÍHO POMĚRU A ČLENSTVÍ VE STATUTÁRNÍM ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE ...................................... 38 
3.2.1. Klíčové aspekty souběhu funkcí dle českého práva ............................................................................ 39 
3.2.2. Legislativní povolení souběhu funkcí v letech 2012 - 2013 ................................................................ 44 
3.2.3. Souběh funkcí po rekodifikaci ............................................................................................................ 47 
3.2.4. Zhodnocení současného právního stavu ............................................................................................ 53 

3.3. SHRNUTÍ A DÍLČÍ ZÁVĚR .................................................................................................................................. 56 

4. PRACOVNÍ POMĚR A ČLENSTVÍ VE STATUTÁRNÍM ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE DLE PRÁVA SRN ...... 60 

4.1. KLÍČOVÉ ASPEKTY PROBLEMATIKY DLE NĚMECKÉHO PRÁVA ...................................................................................... 60 
4.1.1. Bürgerliches Gesetzbuch a Dienstvertrag .......................................................................................... 60 
4.1.2. Pracovní smlouva a závislá práce ...................................................................................................... 63 
4.1.3. Vznik a skončení pracovního poměru ................................................................................................ 67 
4.1.4. Vznik a zánik funkce člena statutárního orgánu ................................................................................ 71 
4.1.5. Odpovědnost za škodu ....................................................................................................................... 77 
4.1.6. Odměňování ...................................................................................................................................... 80 
4.1.7. Člen statutárního orgánu v systému sociálního zabezpečení ............................................................. 82 

4.2. SOUBĚH FUNKCÍ V PRÁVU SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO .................................................................................... 84 
4.3. SHRNUTÍ A DÍLČÍ ZÁVĚR .................................................................................................................................. 91 

5. ZÁSAHY SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE DO POSTAVENÍ ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ................. 96 

6. KOMPARACE PŘÍSTUPU K SOUBĚHU FUNKCÍ V OBOU PRÁVNÍCH ŘÁDECH ............................................... 100 

6.1. SROVNÁNÍ POSTAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ V PRÁVNÍCH ŘÁDECH ČR A SRN ....................... 100 
6.2. PŘÍSTUP K SOUBĚHU FUNKCÍ V PRÁVNÍCH ŘÁDECH ČR A SRN ............................................................................... 106 

6.2.1. Srovnání ne/přípustnosti souběhu funkcí a navazujících důsledků dle českého a německého práva
 106 
6.2.2. Potřeba výkonu funkce člena statutárního orgánu v pracovním poměru? ...................................... 109 
6.2.3. Přínosnost komparace pro řešení předmětné otázky a podněty de lege ferenda ve vztahu k českému 
právu 111 

7. ZÁVĚR ...................................................................................................................................................... 112 

8. SEZNAM ZKRATEK .................................................................................................................................... 116 

9. SEZNAM ZDROJŮ ..................................................................................................................................... 118 



V 

 

9.1. MONOGRAFIE, KOMENTÁŘE, SBORNÍKY ........................................................................................................... 118 
9.2. ODBORNÉ ČLÁNKY ...................................................................................................................................... 120 
9.3. UČEBNICE ................................................................................................................................................. 123 
9.4. SOUDNÍ ROZHODNUTÍ .................................................................................................................................. 123 
9.5. OSTATNÍ .................................................................................................................................................. 127 

10. ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE .............................................................................................................. 128 

11. ABSTRACT (ENGLISH) .......................................................................................................................... 130 

12. ZUSAMMENFASSUNG (DEUTSCH) ....................................................................................................... 132 

 

  



1 

 

1. Úvod 

České právo prochází od tzv. rekodifikace, tedy účinnosti nových soukromoprávních 

předpisů v čele s občanským zákoníkem a zákona o obchodních korporacích dne 

1. ledna roku 2014, velikou proměnou. Tento vývoj, charakterizovaný nižší právní 

jistotou se nevyhnul ani oboru pracovního práva, které jinak na základě více než 

desetileté délky účinnosti pracovněprávního kodexu oproti zbytku českého 

soukromého práva vyzařuje relativní stabilitu. Tato stabilita ovšem není absolutní 

jednak proto, že zákoník práce je jedním z nejčastěji novelizovaných právních 

předpisů a jednak z důvodu jeho nedílné provázanosti v rámci odvětví soukromého 

práva.  

Legislativní změny v českém právu, stejně tak jako s nimi související obraty v 

judikatuře poslední doby, významně zasahují zejména do postavení osob, které mají 

vykonávat funkci člena statutárního orgánu právnické osoby v pracovním poměru. 

Jak bude v práci níže ukázáno, postavení těchto členů statutárního orgánu je sporné 

již velmi dlouhou dobu, lze nalézt řadu názorů obhajující různé závěry, z nichž se 

žádný na první pohled nemusí zdát vyloženě špatným či nesprávným. Z důvodu již 

zmíněné právní jistoty je ovšem jednotnost a jasně definované postavení více než 

žádoucí.  

Neméně zajímavý je přístup k této problematice v sousední Spolkové republice 

Německo, kde se k otázce souběhu pracovního poměru a členství ve statutárním 

orgánu obchodní korporace vyjadřuje odborná veřejnost včetně Spolkového soudního 

dvora pravidelně přinejmenším od poloviny minulého století. Jelikož se tato diskuze 

částečně vede po podobných cestách jako v našem právním prostředí, nabízí se 

srovnání přístupů v Německu a České republice jako vhodný nástroj pro vysvětlení 

celé problematiky, seznámení se s pohledem z jiného úhlu a také pro získání případné 

inspirace pro řešení této právní otázky v českém právu. 

Do postavení člena statutárního orgánu také v posledních letech viditelně zasahuje 

Soudní dvůr Evropské unie; pohled evropského práva a zejména vliv Soudního dvora 
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Evropské unie na postavení členů statutárních orgánů a případný souběh jejich funkce 

s pracovním poměrem tedy nezůstane opominut. 

Problematikou dle českého práva se v předkládané práci zabývám jednak z důvodu 

osobního zájmu o obor pracovního práva, jednak proto, že jsem se s praktickými 

dopady této problematiky již několikrát setkal i v praxi a rád bych je prozkoumal do 

důsledků. Domnívám se také, že srovnání této problematiky s jiným právním řádem 

může být zajímavým, ač vcelku obtížným úkolem, při kterém lze získat řadu poznatků 

nejen pro účely zodpovězení otázek v této práci, nýbrž i obecně pro další působení 

v oblasti pracovního práva. Německo mi přišlo jako vhodný kandidát z důvodu 

kulturní i geografické blízkosti. V rámci čerpání německých zdrojů jsem strávil 

mnoho času ve specializované knihovně Centra pro pracovní vztahy a pracovní právo 

(Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht) při mnichovské Ludwig-

Maximilians-Universität, za což jsem této instituci velmi vděčný a děkuji za vstřícnost 

a ochotu také jednotlivým zaměstnancům, se kterými jsem přišel do styku. 

V této práci se tedy hodlám za pomoci deskriptivní, analytické a komparační metody 

zabývat souběhem funkce člena statutárních orgánů s pracovním poměrem v právu 

českém a právu Spolkové republiky Německo, zohledněna bude také aktuální 

judikatura Soudního dvora Evropské unie v této věci. Mám za cíl nejprve provést 

podle obou právních řádů separátně důkladnou analýzu jednak otázky ostavení 

zaměstnanců a členů statutárních orgánů, jednak otázky přístupu k souběhu 

pracovnímu poměru, a následně veškeré výsledky srovnat mezi sebou a dojít případně 

k závěrům, které by mohly posloužit jako inspirace při dalším řešení této 

problematiky v České republice. 

Práce byla dokončena dle právního stavu ke dni 27.06.2019. 
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2. Pracovní právo v ČR a SRN, vliv Evropského práva 

2.1. České pracovní právo a jeho postavení 

2.1.1. Obecně k pracovnímu právu v českém právním systému 

Pracovní právo má v současnosti v České republice postavení samostatného právního 

odvětví, které je psané, kodifikované a řadí se mezi odvětví práva soukromého1,2 

Postavení pracovního práva v právním řádu na českém území ovšem nebylo vždy 

stejné, zejména za doby socialismu a účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník (dále jako „starý občanský zákoník“) a zákoníku práce z roku 1965, tedy 

zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce (dále jako „starý zákoník práce“), bylo 

pracovní právo podstatně vzdálenější právu občanskému, neboť starý zákoník práce 

představoval nevídané odtržení pracovního práva od práva občanského, včetně 

paralelní úpravy mnoha typicky občanskoprávních institutů, často pouze za pomoci 

parafrázování starého občanského zákoníku do starého zákoníku práce, spolu 

s  vyloučením subsidiární aplikace starého občanského zákoníku na pracovněprávní 

poměry.3 

                                                 

1 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012., s. 24. ISBN 978-

80-87284-24-7. 

2 BĚLINA, Miroslav. Postavení českého pracovního práva v rámci systému českého a evropského 

práva. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2007, č. 3-4/2007 České pracovní právo v kontextu 

evropského práva, Praha: Karolinum, s. 7. ISSN 0323-0619. 

3 BĚLINA, Miroslav. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, 

Věra, DOLEŽÍLEK, Jiří, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PUTNA, Mojmír, ROTHOVÁ, Eva, 

STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. 

H. Beck, 2015, s. 44. ISBN: 978-80-7400-290-8.  
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Tato situace se začala měnit až v 90. letech v období po převratu, zejména potom 

s účinností současného kodexu pracovního práva,4 zákoníku práce, tj. zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jako „zákoník práce“), který 

ovšem od počátku neužíval pro vztah k občanskoprávnímu kodexu vztah založený na 

principu subsidiarity, nýbrž na principu delegace.5 Tehdejší občanskoprávní kodex, 

starý občanský zákoník, se tedy na pracovněprávní poměry používal pouze 

v případech, kdy to zákoník práce výslovně připustil. Tato koncepce byla označována 

za nelogickou6 a Ústavní soud svým nálezem sp.zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12. března 

2008 příslušné ustanovení § 4 zákoníku práce zrušil, čímž byl vztah těchto dvou 

předpisů nově postaven na principu subsidiarity. 

Princip subsidiarity ovládající vztah zákoníku práce a základního kodexu soukromého 

práva, občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jako „občanský zákoník“), je po novele provedené zákonem č. 365/2011 

Sb. s účinností od 1. ledna 2012, vyjádřen v ustanovení § 4 zákoníku práce tak, že se 

pracovněprávní poměry řídí zákoníkem práce, a v případech, kdy zákoník práce není 

možné použít, aplikuje se subsidiárně občanský zákoník, ovšem vždy za respektování 

základních zásad pracovněprávních vztahů. Za dodržení těch podmínek, že (i) 

zákoník práce neobsahuje vlastní úpravu, (ii) aplikace občanského zákoníku není 

zákoníkem práce vyloučena, a jsou-li (iii) při subsidiárním použití ustanovení 

                                                 

(Dále jako „BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. 

H. Beck, 2015. ISBN: 978-80-7400-290-8.“). 

4 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 24. ISBN 978-80-7380-540-1. 

5 Originální znění ustanovení § 4 zákoníku práce účinné od 1. ledna 2007 do 13. března 2008: 

„Občanský zákoník se na pracovněprávní vztahy podle tohoto zákona použije jen tehdy, jestliže to tento 

zákon výslovně stanoví.“ 

6 Viz zejména body 208–210 nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06, č. 116/2008 Sb., ze dne 12. 

března 2008, ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákoníku práce. 
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občanského zákoníku respektovány zásady pracovního práva,7 užije se 

na pracovněprávní poměry občanský zákoník. 

Pracovní právo upravuje vedle individuálního pracovního práva a kolektivního 

pracovního práva také oblast zaměstnanosti. S ohledem na tuto skutečnost 

pracovnímu právu nelze odpírat veřejnoprávní prvky upravené například v zákoně 

č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění (dále jako 

„zákon o zaměstnanosti“). Veřejnoprávní aspekty pracovního práva budou okrajově 

rozebírány i v této práci, odvětví jako celek je ovšem pevně zasazeno do práva 

soukromého. 

Soudobé české pracovní právo je tedy i přes své vydělení se z práva občanského a 

následnou kodifikaci integrální součástí českého práva soukromého. Doba socialismu 

ani následný bolestivý proces českého zákonodárství nezměnily nic na tom, že se 

pracovní právo začalo přirozeně vyvíjet z občanského práva přibližně v období 

nástupu průmyslové revoluce8 a zůstává mu nadále, v rodině soukromého práva, 

velice blízké. 

2.1.2. Prameny českého pracovního práva 

Vzhledem ke komparativnímu aspektu této práce považuji za vhodné začlenit 

podkapitolu zabývající se, alespoň zběžně, těmi nejdůležitějšími prameny českého 

pracovního práva ve formálním smyslu, tedy vnější formy právních norem. 

Právní předpisy mají přirozenou hierarchickou strukturu, oblast pracovního práva je 

v České republice na nejvyšší (ústavní) úrovni upravena ústavním zákonem č. 1/1993 

                                                 

7 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 29. ISBN 978-80-7380-540-1. 

8 BĚLINA, Miroslav In: BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 44. ISBN: 978-80-7400-290-8. 
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Sb., Ústava České republiky, a dále Listinou základních práv a svobod,9 ze které je 

zejména relevantní čl. 3 odst. 1 zaručující základní práva a svobody všem bez rozdílu, 

čl. 9 odst. 1 obsahující zákaz nucených prací a služeb a dále hlavu IV. obsahující 

katalog hospodářských, sociálních a kulturních práv, z nichž jsou pro oblast 

pracovního práva zejména významné především:  

- právo na svobodnou volbu povolání,  

- právo na svobodné sdružování s jinými na ochranu svých hospodářských a 

sociálních zájmů,  

- právo na stávku,  

- právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky, 

- právo žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na zvýšenou ochranu zdraví 

při práci a na zvláštní pracovní podmínky. 

Pracovní právo je v České republice odvětvím kodifikovaným, vlastní právní normy 

upravující toto odvětví jsou tedy zejména obsaženy v zákoníku práce, tedy v zákoně 

č. 262/2006 Sb. Úpravu veřejnoprávních aspektů pracovního práva nalezneme 

zejména v zákoně o zaměstnanosti či v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. Od výše zmíněného nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 

83/06 se v pracovním právu subsidiárně použije také občanský zákoník. 

Hierarchickou pyramidu právních předpisů doplňují předpisy prováděcí, pro příklad 

lze uvést nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 

zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě 

za práci ve ztíženém pracovním prostředí. 

                                                 

9 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV 

A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, 

v platném znění (dále jako „Listina základních práv a svobod“). 
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Pramenem pracovního práva v českém prostředí jsou dále vnitřní předpisy 

zaměstnavatelů včetně pracovních řádů a normativní části kolektivních smluv, tedy 

jejich části upravující skupinu právních poměrů stejného druhu a neurčitého počtu. 

Nároky z normativní části ovšem vznikají pouze zaměstnancům, části kolektivních 

smluv upravující vzájemná práva a povinnosti zaměstnavatelů a odborových 

organizací pramenem českého práva nejsou. 10 Ve Sbírce zákonů České republiky 

vyhlášené nálezy Ústavního soudu v roli tzv. negativního zákonodárce – zrušující 

jednotlivá ustanovení, části či celé právní předpisy – jsou pramenem práva taktéž. 

Právo Evropské unie jako pramen práva dostane prostor v samostatné kapitole níže, 

neboť působí velice podobně i na německý právní systém. Tuto podkapitolu je ještě 

vhodné uzavřít zmínkou o podpůrných pramenech českého pracovního práva, mezi 

něž řadíme obecné principy právní, ustálenou judikaturu vyšších soudních instancí a 

doktrínu.11 Smyslem této podkapitoly bylo zejména ukázat, že české pracovní právo 

je v kodifikované a v zásadě přehledné právní odvětví, jež se adresátům právních 

norem snaží přístup k nim spíše ulehčit. 

2.2. Německé pracovní právo a jeho postavení 

2.2.1. Pracovní právo ve federativní SRN 

Spolková republika Německo je federací, ve které existují dvě vnitrostátní úrovně 

                                                 

10 ŠTEFKO, Martin In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan, BOGNÁROVÁ, Věra, DRÁPAL, 

Ljubomír, HŮRKA, Petr, KAHLE, Bohuslav, MORÁVEK, ŠTANGOVÁ, Věra, ŠTEFKO, Martin, 

TRÖSTER, Petr, VYSOKAJOVÁ, Margarita. Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2017, s. 49. ISBN 978-80-7400-667-8. 

(Dále jako „BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2017. ISBN 978-80-7400-667-8.“). 

11 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 87. ISBN 978-80-7380-540-1. 
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zákonodárství, a to úroveň spolku, kde nalezneme spolkovou ústavu nazývaná 

Základní zákon (Grundgesetz), zákony a vyhlášky, a úroveň jednotlivých spolkových 

zemí, kde existují zemské ústavy, zemské zákony a zemské vyhlášky.  

Zákonodárná pravomoc v oblasti pracovního práva ve Spolkové republice Německo 

spadá dle čl. 74 odst. 1 bodu 12. německé spolkové ústavy mezi tzv. konkurující 

pravomoci spolku a jednotlivých spolkových zemí s tím, že dle čl. 70 odst. 1 a čl. 31 

německé spolkové ústavy má přednost zákonodárství spolku. Využije-li spolek 

zákonného zmocnění k vydání zákona pro určitou oblast, ztratí tím spolkové země 

pravomoc tuto oblast samy zákonem upravovat. V praxi najdeme tedy převládající 

většinu pracovněprávní legislativy na spolkové úrovni, na zemské úrovni existují ale 

např. některé zákony o mediaci v pracovněprávních věcech, studijním volnu či letních 

prázdninách.12 

Právní úprava v oblasti pracovního práva není v Německu ani zdaleka tak přehledná, 

jako její česká podoba, neboť zde chybí zastřešující kodifikace. Nekodifikace není 

v německém prostředí chápána jako ideální, jelikož vysoký počet pracovněprávních 

předpisů značně ztěžuje přehlednost a pochopitelnost práva pro zaměstnance, které 

má toto právní odvětví především chránit. V jiných odvětvích německá právní úprava 

kodifikace hojně a velice úspěšně využívá, jako příklad lze uvést samotný německý 

občanský zákoník, v platném znění (Bürgerliches Gesetzbuch, dále jako „BGB“) 

kodifikující obecné soukromé právo či například Sozialgesetzbuch, v platném znění 

(sociální zákoník).  

I přes řadu dosavadních snah se v SRN dosud nepodařilo sjednotit ani odvětví 

pracovního práva jako celek, ani přijmout kodifikaci v užší míře, tedy sjednocení 

právní úpravy pouze individuálního pracovního práva do jednoho zákona 

(Arbeitsvertragsgesetz). Důvodem neúspěchu těchto snah o kodifikaci jsou zejména 

                                                 

12 NIPPERDEY, Hans. Nipperdey I: Arbeitsrecht. 124. vydání. München: C.H. Beck, 2018, zákony č. 

520, 521, 523. ISBN 978-3-406-44330-5.  
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neshody zaměstnavatelů a odborů,13 které zabránily již první snaze o pracovněprávní 

kodifikaci v roce 1923.14 

2.2.1. Prameny německého pracovního práva 

Ve Spolkové republice Německo lze spatřit podobný systém hierarchické pyramidy 

právních předpisů jako v České republice s tou výjimkou, že se jedná o federaci. Na 

vrcholu spolkového systému je již zmíněná ústava nazývaná základní zákon, následují 

zákony (Gesetze) a poté podzákonné právní předpisy prováděcího charakteru, 

vyhlášky (Verordnungen). Na úrovni spolkových zemí, jejichž právo je obecně 

podřízeno právu spolku,15 nalezneme ústavy jednotlivých spolkových zemí 

(Länderverfassungen), zemské zákony (Landesgesetze) a zemské vyhlášky 

(Landesverordnungen). Jak bylo výše zmíněno, podíl spolkových zemí na 

pracovněprávním zákonodárství je minimální, dále budou pro představu uvedeny 

pouze zákony na spolkové úrovni. 

Základní zákon konkrétně neupravuje, na rozdíl od čl. 151 předchozí německé ústavy, 

tzv. Výmarské ústavy, pracovní a ekonomické aspekty, omezuje se pouze na základní 

práva,16 zakotvení principu sociálního státu jak na spolkové,17 tak i na zemské 

                                                 

13 HROMADKA, Wolfgang, MASCHMANN, Frank. Arbeitsrecht Band 1: Individualarbeitsrecht. 

Passau: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, s. 20. ISBN 978-3-662-56490-5. 

14 HROMADKA, Wolfgang, MASCHMANN, Frank. Arbeitsrecht Band 1: Individualarbeitsrecht. 

Passau: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, s. 37. ISBN 978-3-662-56490-5. 

15 Článek 31 Základního zákona: „Bundesrecht bricht Landesrecht.“. 

16 Články 1–19 Základního zákona. 

17 Čl. 20 odst. 1 základního zákona: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und 

sozialer Bundesstaat.“, tedy „Spolková republika Německo je demokratický a sociální spolkový stát.“. 
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úrovni,18 a organizaci státu. Pro oblast pracovního práva je nejdůležitější základní 

právo obsažené v článku 12 odst. 1 základního zákona svobodně si zvolit povolání, 

pracovní místo i přípravu na povolání.19 

Hlavním zákonem upravujícím oblast individuálního pracovního práva je 

Bürgerliches Gesetzbuch, tedy německý občanský zákoník, který je jádrem nejen 

soukromého práva obecně, ale i práva pracovního. Dále lze zmínit 

Kündigungsschutzgesetz (zákon o ochraně před výpovědí), Bundesurlaubsgesetz 

(spolkový zákon o dovolené), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (všeobecný 

zákon o rovném zacházení), či stále ještě relativně nedávný Mindestlohngesetz (zákon 

o minimální mzdě). 

Vyhlášky, podzákonný pramen práva, jsou v Německu používány podobně jako 

v České republice, jako příklad prováděcího předpisu lze uvést např. 

Arbeitsstättenverordnung (vyhláška o pracovištích) upravující bezpečnost a zdraví na 

pracovišti.  

V německém právu hrají podstatnou roli také tarifní smlouvy, které jsou upraveny 

samostatný zákonem (Tarifvertragsgesetz) a vzorem pro kolektivní smlouvy v našem 

právním řádu. O stupínek níže v hierarchii předpisů nalezneme také podnikové 

dohody (Betriebsvereinbarungen), tedy písemné smlouvy mezi zaměstnavatelem a 

podnikovou radou, které jsou regulovány zákonem o podnikové ústavě 

(Betriebsverfassungsgesetz). 

Hierarchie předpisů německého pracovního práva vypadá v grafickém vyobrazení 

                                                 

18 Čl. 28 odst. 1 základního zákona: „Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den 

Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses 

Grundgesetzes entsprechen.“, tedy „Ústavní pořádek zemí musí být v souladu s principy 

republikánského, demokratického a sociálního právního státu ve smyslu tohoto základního zákona.“. 

19 „Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.“ 
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takto:20 

 

Jelikož jsem při psaní práce zjistil, že bude hrát určitou roli i procesní aspekt, dovolím 

si již zde zmínit, že mimo jiné individuální pracovní spory, tedy spory mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, mají v Německu na starosti specializované pracovní 

soudy dle zákona o pracovních soudech (Arbeitsgerichtsgesetz), jelikož Spolková 

republika Německo rozlišuje vedle obecného soudnictví (ordentliche 

Gerichtsbarkeit) také zvláštní soudnictví správní (Verwaltungsgerichtsbarkeit), 

sociální (Sozialgerichtsbarkeit), finanční a daňové (Finanzgerichtsbarkeit) a právě 

pracovní (Arbeitsgerichtsbarkeit). 

2.3. Vliv Evropské unie 

V předchozím textu jsem jako prameny pracovního práva zmínnil zejména právní 

předpisy států, v České republice tedy zejména právní předpisy Parlamentu ČR, 

v Německu se jedná zejména o právní předpisy na federální úrovni, neboť Německý 

spolkový sněm (Bundestag) je z důvodu ústavně stanoveného rozdělení kompetencí 

a zakotvené přednosti spolku v pracovněprávní oblasti zodpovědný za většinu 

                                                 

20 Schéma převzato z: HROMADKA, Wolfgang, MASCHMANN, Frank. Arbeitsrecht Band 1: 

Individualarbeitsrecht. Passau: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, s. 46. ISBN 978-3-662-

56490-5. 
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legislativy. 

Všechny tyto na úrovni států vydávané právní předpisy jsou ovšem značně 

ovlivňovány, ať už přímo nebo nepřímo, činností Evropské unie, tedy sui generis 

entity sdružující většinu států Evropy. V České republice odhadujeme, že až 80 % 

ustanovení zákoníku práce má svůj původ v unijním právu,21 Spolková republika 

Německo jakožto člen stejného uskupení bude, domnívám se, ovlivněna velice 

podobně.  

Jelikož oblast pracovního práva nepatří mezi výlučné pravomoci Evropské unie ve 

smyslu čl. 5 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, musí se EU při činnosti v této oblasti 

držet principu subsidiarity vyjádřeného v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, který 

předepisuje, že Evropská unie jedná v oblastech, které nespadají do její výlučné 

působnosti, pouze pokud (i) vytyčených cílů nemůže být uspokojivě dosaženo na 

úrovni států, a (ii) spíše jich bude lépe dosaženo na úrovni samotné Evropské unie.  

Nejpodrobnější úprava EU kompetencí v oblasti pracovního práva je obsažena 

v článku 153 Smlouvy o fungování EU spadající do hlavy X – sociální politika, 

příkladmo se jedná o úpravu pracovních podmínek či ochrany pracovníků při 

skončení pracovního poměru. Ne všechny oblasti jsou ovšem ponechány řádnému 

legislativnímu postupu, neboť například v otázce sociálního zabezpečení a sociální 

ochrany pracovníků je potřeba v Radě EU jednomyslnost. Oblast pracovního práva je 

samozřejmě zahrnuta i jinde v primárních dokumentech, ať jde o zákaz diskriminace 

(čl. 19 SFEU) či třeba otázky volného pohybu pracovníků (čl. 45 SFEU).  

2.3.1. Právní nástroje sekundárního práva EU 

Nejefektivnějším nástrojem k prosazení vůle Evropské unie je nařízení, tedy 

v členských státech bez jakékoliv implementace přímo použitelný právní předpis 

                                                 

21 ŠTEFKO, Martin. In: BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. 

H. Beck, 2017, s. 43. ISBN 978-80-7400-667-8. 
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svým fungováním velice blízký běžnému zákonu. Nařízení nepatří v oblasti 

pracovního práva k často používaným nástrojům, upravují ovšem některé 

z nejzásadnějších principů v této oblasti, např. lze uvést Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu 

pracovníků uvnitř Unie. 

Hlavním prostředkem Evropské unie v pracovněprávní oblasti jsou směrnice, které 

nejsou závazné přímo pro občany, nýbrž jsou závazné pouze pro samotné členské 

státy EU, a to pokud jde o výsledek,22 tedy ohledně splnění cílů těchto směrnic. 

Směrnice jsou harmonizačním nástrojem, metodou Evropské unie zajišťující sblížení 

právní úpravy členských států. Státy tyto směrnice implementují do národního práva 

prostřednictvím zákonů, což je jejich povinností dle čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské 

unii. Dosažení cíle musí být vždy dostatečně efektivní.23 Pro příklad uvádím např. 

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 

některých aspektech úpravy pracovní doby či Směrnici Evropského parlamentu a 

Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a 

rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. 

2.3.2. Vliv Soudního dvora Evropské unie 

Vedle primárního práva, nařízení a směrnic, pracovní právo v členských státech EU 

značným způsobem judikatura Soudního dvora Evropské unie, který v rámci řízení o 

předběžných otázek dle čl. 267 SFEU rozhoduje o výkladu primárního práva 

Evropské unie a platnosti či výkladu aktů nižší právní síly přijatých orgány Evropské 

unie. V této práci bude obzvlášť relevantní výklad pojmu pracovník (zaměstnanec), 

který Soudní dvůr Evropské unie v posledních letech vykládá velice široce, což se 

                                                 

22 Článek 288 Smlouvy o fungování EU. 

23 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie v právní věci C-180/95, Nils Draehmpaehl v Urania 

Immobilienservice OHG, ze dne 22. dubna 1997. 
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následně promítá do práv a povinností těchto osob v jednotlivých členských státech.  

Vzhledem ke struktuře práce a pozici práva Evropské unie je kapitola věnovaná vlivu 

judikatury Soudního dvora Evropské unie zařazena až za kapitolami o právní úpravě 

v České republice a Spolkové republice Německo. 

2.4.  Vhodnost právních řádů pro komparaci a dílčí závěr 

Pracovní právo v České republice je postavené na podobných základech jako úprava 

ve Spolkové republice Německo. Pracovní právo České republiky i Spolkové 

republiky Německo má kořeny v římskoprávní námezdní smlouvě, tzv. locatio 

conductio operarum, která je předchůdcem jak české pracovní smlouvy, tak i 

německé služební smlouvy (Dienstvertrag).24 V systému římského práva vzhledem 

k užití otrocké práce pracovní právo jakožto odvětví neexistovalo, neboť ho nebylo 

třeba, úprava dnešního pracovního práva jde ovšem mnohem dále než pouhé 

individuální pracovní právo s původem v námezdní smlouvě římského práva, či 

původní úprava služebních smluv obsažená v ust. § 1151 a násl. Všeobecného 

občanského zákoníku.25  

Soudobé pracovní právo ve velkém vychází z ústavního zakotvení sociálního státu, 

který se v předmětných dvou zemích sice odlišuje podrobností úpravy, když česká 

Listina základních práv a svobod je v porovnání s několika málo ustanoveními 

spolkového německého zákona velmi detailní. Na ústavní zakotvení je v ČR i SRN 

obdobným způsobem navazováno prostřednictvím zákonů, podzákonných předpisů i 

judikatorně. 

                                                 

24 MAYER-MALY, Theo. Aufgabe und Probleme einer Geschichte des Arbeitsrechts IN: Ausgewählte 

Schriften zum Arbeitsrecht. Köln: Böhlau, 1991, s. 57. ISBN 978-3205053996. 

25 Zákon č. 946/1811 Sb. z 1. června 1811 v původním znění, následně po novelách převzatý do 

právního řádu Československé republiky recepčním zákonem, tedy zákonem ze dne 28. října 1918 

o zřízení samostatného státu československého. 
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Na rozdíl od České republiky nebyl německý zákonodárce ani přes několik 

dosavadních pokusů schopen přijmout kodifikaci pracovněprávního odvětví, právní 

úprava je tedy roztříštěna do řady zákonů, což ztěžuje obecný přístup k právu pro 

adresáty právních norem, v německém prostředí jsou zaměstnanci ovšem ve velké 

míře podporováni ze strany odborů a jejich potřeba přímého kontaktu 

s pracovněprávní úpravou proto není tak vysoká. 

Pro účely předkládané práce, tedy pro srovnání přístupu k určité problematice v obou 

právních řádech, tato skutečnost však zásadní překážku nepředstavuje. Podobnost 

právních řádů, způsobená v jisté míře i inspirací českého zákonodárce v Německu, je 

nesporná, a komparace přístupu k souběhu funkce člena statutárního orgánu 

s pracovním poměrem v těchto dvou zemích se nabízí nejen z důvodu 

pravděpodobného řešení podobných otázek podobným způsobem, ale také z důvodu 

vlivu práva Evropské unie na právní řád obou zemí, což, jak bude dále ukázáno, hraje 

v této otázce taktéž podstatnou roli. 

3. Pracovní poměr a členství ve statutárním orgánu obchodní 

korporace v právu ČR 

3.1. Klíčové aspekty problematiky dle českého práva 

Jak uvádím výše, pracovní právo v České republice dnes není pouhou součástí práva 

občanského, nýbrž je vůči právu občanskému v postavení samostatného právního 

odvětví s vlastním kodexem. Tato práce se zabývá souběhem pracovního poměru a 

členství ve statutárním orgánu obchodní korporace, konkrétně kapitálové 

společnosti,26 a jelikož se občanský zákoník na pracovněprávní vztahy použije pouze 

subsidiárně, hledáme aspekty pracovního poměru, jakožto základního 

                                                 

26 Nevyplývá-li z kontextu jinak, pojmem společnost mám v textu dále na mysli kapitálovou 

společnost, tedy společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. 
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pracovněprávního vztahu, primárně v zákoníku práce. 

Pracovněprávní vztahy dělíme dle jejich předmětu na kolektivní, které nejsou 

předmětem této práce, a pracovněprávní vztahy individuální. Pod pojem 

individuálního pracovněprávního vztahu spadají jak (a) individuální pracovněprávní 

vztahy základní, tedy ty, jejichž předmětem je výkon závislé práce zaměstnancem, za 

který obdrží od zaměstnavatele odměnu, tak i (b) individuální pracovněprávní vztahy 

se základními pouze související, tedy ty, které (i) základní individuální 

pracovněprávní vztahy předchází, (ii) existují paralelně s nimi či je (iii) přetrvávají 

nebo jsou závislé na jejich zániku.27 

Individuální pracovněprávní vztahy základní, tedy pracovní poměr a právní vztahy 

založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, nazývá zákonodárce 

nedokonale pouze základními pracovněprávními vztahy, opomíjí tedy existenci 

pracovněprávních vztahů kolektivních.28 To nemění nic na tom, že tyto 

pracovněprávní vztahy jsou, jak vyplývá i ze zmíněného ustanovení § 4 zákoníku 

práce, založeny na výkonu závislé práce.  

3.1.1. Závislá práce 

Závislá práce je v českém pracovním právu klíčový pojem, neboť identifikuje, zda se 

jedná o pracovněprávní vztah.29 Zákonodárce obecně subjektům práva nepředepisuje, 

                                                 

27 PICHRT, Jan. In: BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2017, s. 58. ISBN 978-80-7400-667-8. 

28 Znění § 4 zákoníku práce: „Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním 

pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy2). Základními 

pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr.“ 

29 VYSOKAJOVÁ, Margerita, KAHLE, Bohuslav, HŮRKA, Petr, RANDLOVÁ, Nataša, 

DOLEŽÍLEK, Jiří. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, komentář k § 

2. ISBN 978-80-7478-955-7. 
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jakou formu právního vztahu mezi sebou mají zvolit, pokud ovšem jejich právní vztah 

naplňuje podmínky závislé práce, jak jsou rozebrány níže, dle ustanovení § 3 

zákoníku práce se nutně musí jednat o základní pracovněprávní vztah mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Není-li závislá práce identifikována, bude se 

jednat o výkon práce nezávislé mimo režim pracovního práva, typicky půjde o činnost 

konanou na základě řady obchodních smluv, ať už se jedná o smlouvy o dílo, příkaz, 

zprostředkování apod., dle zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském 

podnikání, v platném znění (dále jako „živnostenský zákon“), či o činnost na základě 

zvláštní právních předpisů, například o práci advokáta. 

Znaky závislé práce 

Zákoník práce nabízí legální definici závislé práce obsaženou v jeho ustanovení § 2, 

která zní následovně: 

„(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.“ 

Závislá práce je předmětem (objektem) základních individuálních pracovněprávních 

vztahů. Toto zákonné vymezení pojmu závislé práce obsahuje v citovaném prvním 

odstavci ustanovení § 2 zákoníku práce znaky závislé práce, zatímco ve druhém, dále 

citovaném a rozebíraném odstavci stejného ustanovení, podmínky jejího výkonu.30 

Základním znakem závislé práce odlišujícím pracovněprávní vztahy, jak vyplývá ze 

shora uvedené zákonné definice, je bezesporu pro občanskoprávní či obchodněprávní 

                                                 

(Dále jako „VYSOKAJOVÁ, Margerita a kol. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-955-7.“). 

30 Vláda ČR: Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
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vztah obecně atypický výkon práce ve (i) vztahu podřízenosti31 mezi smluvními 

stranami, a to (ii) podle pokynů zaměstnavatele s tím, že vztah nadřízenosti a 

podřízenosti a výkon práce dle pokynů, tedy tato subordinace, často splývá v jeden 

definiční znak.32 Oprávnění zaměstnavatele udělovat jednotlivé pokyny je opakem 

plnění povinností samostatně bez konkrétních jednotlivých instrukcí, což je spíše 

typické pro vztah objednatele a nezávislého zhotovitele či obecněji poskytovatele 

služeb.  

Dále musí jít o výkon práce (iii) osobní, neboť mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem vznikají práva a povinnosti a zaměstnanec při výkonu práce nesmí 

být zastoupen a nechat své povinnosti vyplývající z pracovního poměru plnit 

v zastoupení třetí osobu. Jeho konkrétní osoba je tedy důležitá. Nakonec, práce musí 

být vykonávána (iv) jménem zaměstnavatele, který pro výkon práce vytváří, za 

pomoci vlastních ekonomických zdrojů, podmínky, k jeho tíži jde případný 

ekonomický neúspěch, naopak ovšem zaměstnanec nemůže na svoje konto připisovat 

jakékoliv ekonomické výhody z této činnosti kromě odměny poskytnuté 

zaměstnavatelem.  

Naplněním těchto podmínek je vytvořeno dominantní postavení zaměstnavatele 

oprávněného udělovat zaměstnanci pokyny, které musí plnit. Stěžejním důsledkem 

tohoto právního postavení je poté vytvoření ekonomické závislosti zaměstnance na 

zaměstnavateli, která je dle názoru Nejvyššího správního soudu33 propojujícím 

prvkem všech znaků závislé práce, jež dále odlišuje závislou práci od typické, 

individuálně vykonávané, podnikatelské činnosti, výpomoci či jiné činnosti odlišné 

                                                 

31 BĚLINA, Miroslav. In: BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 28. ISBN: 978-80-7400-290-8. 

32 PICHRT, Jan. In: BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2017, s. 144. ISBN 978-80-7400-667-8. 

33 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2014, čj. 6 Ads 46/2013-35. 
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povahy. Také dle některých českých autorů je test závislosti spolu s testem 

nadřízenosti nástrojem k určení, zda se jedná o závislou práci či nikoliv.34  

Současná zákonná definice jediného předmětu základního pracovněprávního vztahu, 

závislé práce, má čtyři znaky. Druhý odstavec ustanovení § 2 zákoníku práce upravuje 

dále podmínky výkonu závislé práce, které nejsou považovány za znaky nýbrž za 

podmínky výkonu závislé práce.35 Tyto podmínky pouze důsledkem výkonu závislé 

práce a nikoliv jejím definičním znakem, které je, zejména v případě odměny, v praxi 

složité prokazovat při odhalování zastřených pracovněprávních vztahů.36 

Dílčí shrnutí 

Pracovní poměr je jeden ze smluvních vztahů, na základě kterého může být 

vykonávána práce. Jedná se o individuální pracovněprávní vztah základní, jehož 

předmětem je pouze práce závislá, tedy typ práce naplňující zákoníkem práce 

stanovené atributy. Nezáleží na vůli stran, jak pojmenují a upraví svůj vztah, neboť 

je-li jeho předmětem výkon práce naplňující atributy závislé práce dle zákoníku práce, 

jedná se o pracovní poměr (resp. o právní vztah založený dohodou o pracích konaných 

mimo pracovní poměr).  

3.1.2. Vznik a skončení pracovního poměru 

3.1.2.1. Vznik pracovního poměru 

                                                 

34 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích.  Praha: Auditorium, 2012., s. 30. ISBN 978-

80-87284-24-7. 

35 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

36 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2014, čj. 6 Ads 46/2013-35. 
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Pracovní poměr37 má kogentně předepsané způsoby jeho vzniku v ustanovení § 33 

zákoníku práce. Z něj je patrné, že pracovní poměr nemůže v České republice 

vzniknout jinak, než právním jednáním, a to zejména pracovní smlouvou, alternativně 

jmenováním.  

Jmenování dle ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce je způsob vzniku pracovního 

poměru vedoucích zaměstnanců ve smyslu § 11 zákoníku práce u zaměstnavatelů 

vyčtených v písmenech a) až g) tohoto ustanovení. Zaměstnavatelem v tomto případě 

je subjekt nespadající do něčeho, co bych nazval „soukromý sektor“, jde tedy o stát 

či státem zřízený nebo s ním jinak související subjekt. V případě, kde zákoník práce 

předepisuje vznik pracovního poměru jmenováním, nelze uzavřít pracovní smlouvu, 

stejně tak nelze platně založit pracovní poměr jmenováním v případech jiných, než 

těch předepsaných zákoníkem práce.  

Tento výklad potvrdil i Nejvyšší soud38 a jelikož bych se v této práci rád zabýval 

souběhem postavení zaměstnance a jednatele společnosti s ručením omezeným, resp. 

člena představenstva akciové společnosti, zaměřím se dále pouze na pracovní 

smlouvu. 

Pracovní smlouva 

Vznik pracovního poměru uzavřením pracovní smlouvy je dle mého názoru pro 

soukromé právo nejtypičtější. Tento způsob je jednak projevem zákazu nucených 

prací,39 jednak smluvní svobody zaměstnance a zaměstnavatele s tím, že zákoník 

                                                 

37 Tato práce se dle vymezení v samotném názvu zabývá pouze pracovním poměrem, 

ostatní základní pracovněprávní vztahy tedy nadále nebudou mého zkoumání. 

38 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. března 2002, sp. zn. 21 Cdo 512/2001. 

39 Článek 9 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 



21 

 

práce předepisuje pro pracovní smlouvu pouhé tři podstatné náležitosti,40 a to druh 

práce vykonávané zaměstnancem pro zaměstnavatele, místo či místa výkonu této 

práce a den nástupu do práce.  

Sjednaný druh práce stanovuje, jakou práci bude zaměstnanec vykonávat. V praxi se 

stanovuje spíše v širším rozsahu tak, aby měl zaměstnavatel dostatečný manévrovací 

prostor při přidělování práce a pracovní úkoly nevybočovaly ze sjednaného druhu 

práce. Fakticky přidělovaná konkrétní práce se může v průběhu pracovního poměru 

měnit, dokud ovšem nadále spadá pod sjednaný druh (a místo) práce v pracovní 

smlouvě.41 V pracovní smlouvě je taktéž možno sjednat více než jeden druh práce, 

což může na jednu stranu zaměstnavateli přinést velice flexibilního zaměstnance, na 

druhou stranu se toto nemusí vyplatit v případě, že zaměstnanec pozbyde kvalifikaci 

pro jeden či více sjednaných druhů práce, neboť jeho pracovní poměr nadále trvá. 

Pokud si zaměstnanec udrží kvalifikační požadavky alespoň pro jeden z druhů práce, 

který ani nemusel být při udělování pracovních úkolů zdaleka dominantním, nelze 

takový pracovní poměr vypovědět pro nedostatek kvalifikace dle § 52 odst. f) 

zákoníku práce.42 

Místo výkonu práce je nejčastěji sjednáno jako obec, ale může se jednat i o šířeji (celá 

ČR) či užším způsobem (adresa provozovny) vymezené místo, kde má podle pracovní 

smlouvy zaměstnanec povinnost vykonávat pro zaměstnavatele práci. Typicky je to 

obec, ve které se nachází pracoviště zaměstnance, kterým rozumíme „místo, kde 

zaměstnanec plní podle pokynů zaměstnavatele své pracovní úkoly,“43 v praxi 

kancelář či dílna. 

                                                 

40 Ustanovení § 34 odst. 1 zákoníku práce. 

41 Potvrzeno rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2012, sp.zn. 21 Cdo 1272/2012. 

42 Jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. července 2016, sp.zn. 21 Cdo 3240/2015. 

43 Jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2015, sp.zn. 21 Cdo 4596/2014. 
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Den nástupu do práce by měl být mezi stranami sjednaný způsobem, který nevzbuzuje 

pochybnosti. Nejčastěji se jedná o konkrétně určený den. Tímto sjednaným dnem 

vzniká pracovní poměr. V tomto kontextu bych rád zmínil, že pracovní poměr 

vznikne i přesto, když zaměstnanec do práce v tento den fakticky nenastoupí, protože 

například onemocněl či se jednalo o den pracovního klidu.44  

V pracovních smlouvách se dle vůle stran nadále sjednávají další náležitosti. 

Domnívám se, že nejčastěji je oboustranný zájem na sjednání zkušební doby, rozsahu 

dovolené, která je dnes již takřka normou ve výši nad zákonným minimem, či době 

trvání pracovního poměru. Limitem jsou zejména kogentní ustanovení zákoníku 

práce v čele poté s jeho ustanovením § 4a. 

Zákoník práce předepisuje pro pracovní smlouvu povinnou písemnou formu,45 což 

znamená, že jakékoliv změny pracovní smlouvy musí být, v souladu s ustanovením 

§ 564 občanského zákoníku, taktéž v písemné formě. Nebude-li písemná forma 

dodržena, liší se následky tohoto nedostatku formy dle data uzavření pracovní 

smlouvy. Pro pracovní smlouvy uzavřené 1. ledna 2012 a později platí v důsledku 

novelizace právní úpravy,46 že jsou stiženy neplatností,47 dle obecné soukromoprávní 

úpravy ovšem i taková pracovní smlouva může být zhojena ve smyslu ustanovení § 

582 občanského zákoníku následným sepsáním písemné smlouvy. 

V tomto kontextu je pochopitelně nutno brát na zřetel zvláštní úpravu zákoníku práce 

                                                 

44 VYSOKAJOVÁ, Margerita a kol. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, komentář k § 34. ISBN 978-80-7478-955-7. 

45 Ustanovení § 34 odst. 2 zákoníku práce. 

46Po novele zákoníku práce zákonem č. 365/2011 Sb. Dle přechodných ustanovení se „právní úkony 

učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však řídí dosavadními právními předpisy, i když 

jejich účinky nastanou až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona“.  

47 DVOŘÁK, Michal, SALAČ, Jiří. Pracovní smlouva – dílčí aspekty a aktuality.  Práce a mzda. Praha: 

Wolters Kluwer, 2018, číslo 10, s. 20. ISSN 0032-6. 
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obsaženou v jeho ustanovení § 20, neboť u právních jednání, kterými vzniká či se 

mění základní pracovněprávní vztah, tedy včetně pracovního poměru, není možno 

dovolat se neplatnosti, bylo-li již započato s plněním. V takovém případě pracovní 

poměr vzniká a nedostatek zákonem vyžadované formy právního jednání lze 

postihnout pouze veřejnoprávní sankcí Úřadu státní inspekce práce.48 

3.1.2.2. Zánik pracovního poměru 

Podobně jako má pracovní poměr v českém právu kogentně upravené způsoby 

vzniku, a to právním jednáním spočívajícím v uzavření pracovní smlouvy, 

alternativně ve jmenování, stanoví český zákonodárce donucujícím způsobem i 

možnosti ukončení pracovního poměru. Výchozím ustanovením v tomto případě je 

§ 48 zákoníku práce, dle kterého může být pracovní poměr rozvázán pouze dohodou, 

výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době, a dále končí také 

uplynutím sjednané doby trvání, smrtí zaměstnance a zásadně také smrtí 

zaměstnavatele. 

Jediným dvoustranným pracovněprávním jednáním směřujícím k ukončení 

pracovního poměru dle zákoníku práce, je dohoda o jeho rozvázání ve smyslu 

ustanovení § 49 zákoníku práce. Zákoník práce pro tuto dohodu nepředepisuje žádná 

zvláštní pravidla kromě požadavku písemnosti. Nedohodnou-li se obě strany jinak, 

dohoda o rozvázání pracovního poměru nemusí obsahovat ani důvody rozvázání 

pracovního poměru, což se domnívám, že není všeobecně známo, neboť v povědomí 

lidí zřejmě přetrvává dojem o neustálé účinnosti znění § 49 odst. 2 zákoníku práce 

před novelou, která k 1. lednu 201249 odstranila pravidlo říkající, že „V dohodě musí 

být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec.“ 

                                                 

48 VYSOKAJOVÁ, Margerita a kol. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, komentář k § 20. ISBN 978-80-7478-955-7. 

49 Novela zákoníku práce učiněná zákonem č. 365/2011 Sb. 
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Ostatní způsoby rozvázání pracovního poměru v českém právním řádu mají charakter 

jednostranného právního jednání. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době dle 

ustanovení § 66 zákoníku práce je jediným z těchto jednostranných právních jednání, 

které může provést nejen zaměstnanec, ale i zaměstnavatel bez uvedení důvodu, a to 

ve sjednané době až tří po sobě jdoucích měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. 

U vedoucích zaměstnanců může délka zkušební doby činit až šest měsíců. 

Okamžité zrušení pracovního poměru je způsob jeho rozvázání upravený zákoníkem 

práce pro spíše méně obvyklé, závažné situace. Ze strany zaměstnavatele se jedná o 

skutkové podstaty dle ustanovení § 55 zákoníku práce, tedy o a) pravomocné 

odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody buď (i) obecně v délce přesahující jeden rok, nebo (ii) v délce nejméně 6 

měsíců v případě, pokud byl tento trestný čin spáchán při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním, či b) porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.  

Ze strany zaměstnance může dojít k okamžitému zrušení pracovního poměru dle 

ustanovení § 56 zákoníku práce v případě a) lékařským posudkem zjištěného 

nepříznivého zdravotního stavu zaměstnance, kterému nebylo zaměstnavatelem po 

předložení lékařského posudku umožněno konat jinou, pro něho vhodnou, práci, 

respektive v případě, kdy b) zaměstnanci nebylo vyplaceno finanční plnění (mzda či 

plat, jejich náhrada či část takového plnění) ani patnáctý den po splatnosti. V tomto 

případě má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu za dobu, která odpovídá 

délce výpovědní doby. 

Výpověď 

Nejtypičtější formou jednostranného rozvázání pracovního poměru je výpověď, které 

zákon opět předepisuje písemnou formu. Tohoto právního institutu může být využito 

jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem, zaměstnanec je oprávněn tak učinit bez 
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udání důvodu či s uvedením jakéhokoliv důvodu,50 zatímco zaměstnavatel může dát 

zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v ustanovení § 52 spolu 

s tak přesným skutkovým vymezením důvodu, aby nebyl zaměnitelný s žádným 

jiným.51 Sankcí za nesplnění těchto zákonných požadavků je opět neplatnost. 

Výpovědní doba činí minimálně dva měsíce a zásadně začíná běžet prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nedomnívám se, že bližší 

rozbor jednotlivých důvodů výpovědi je z důvodu přílišné podobnosti pro účel této 

práce, která směřuje ke komparaci s německou právní úpravou, vhodný. 

Odstupné 

V případě výpovědi dané zaměstnavatelem či uzavření dohody o rozvázání 

pracovního poměru z tzv. organizačních důvodů na straně zaměstnavatele dle 

ustanovení § 52 písm. a), b), c) zákoníku práce a v případě výpovědi pro zdravotní 

důvody v souvislosti s dosavadní práci zaměstnance dle ustanovení § 52 písm. d) 

zákoníku práce, vzniká zaměstnanci zákonné právo na odstupné dle ustanovení § 67 

zákoníku práce. V případě zmíněných organizačních důvodů je minimální výše 

odstupného navázána na délku trvání pracovního poměru, do které se započítávají i 

doby trvání předchozích pracovních poměrů zaměstnance u zaměstnavatele. Pokud 

jde o výpovědní důvod zdravotní dle ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce, jde o 

nejméně dvanáctinásobek průměrného měsíčního výdělku. V jiných případech 

zákonné právo na odstupné nevzniká, je ale možné ho sjednat smluvně, ovšem, jak 

rozeberu níže, v méně výhodném režimu z pohledu odvodů pojistného. 

Ochrana zaměstnance před výpovědí 

Zaměstnanec je jakožto slabší strana pracovního poměru chráněn zákazem výpovědi 

dané zaměstnavatelem, pokud se nachází v tzv. ochranné době ve smyslu ustanovení 

                                                 

50 Ustanovení § 50 odst. 3 zákoníku práce. 

51 Ustanovení § 50 odst. 2, odst. 4 zákoníku práce. 
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§ 53 zákoníku práce. Ochranná doba běží v zákonem vymezených případech, pokud 

je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, ve výkonu vojenského cvičení či 

služby, uvolněn pro výkon veřejné funkce, ve stavu těhotenství, na mateřské či 

rodičovské dovolené, nezpůsobilý k noční práci, či pečuje o určité osoby. Z důvodu 

stavu těhotenství a mateřské či rodičovské dovolené je zaměstnanec ustanovením § 

52 odst. 2 zákoníku práce chráněn dokonce i před okamžitým zrušením pracovního 

poměru. Zákaz trvá po celou dobu mateřské a/nebo rodičovské dovolené, v případě 

těhotenství taktéž po celou dobu jeho trvání, včetně doby, kdy ještě zjištěno nebylo.52 

Zákoník práce upravuje taktéž výjimky (ustanovení § 54 zákoníku práce), při jejichž 

naplnění se ochranná doba neaplikuje. 

3.1.3. Vznik a zánik funkce člena statutárního orgánu 

Poměr člena statutárního orgánu a společnosti má jiný režim vzniku než pracovní 

poměr. Očividným projevem tohoto rozdílu je zejména vztah funkce člena 

statutárního orgánu a smlouvy o výkonu funkce dle ustanovení § 59 a násl. zákona o 

obchodních korporacích, neboť funkce člena statutárního orgánu nevzniká uzavřením 

této smlouvy – tato vůbec nemusí být uzavřena. 

Při zakládání nové společnosti určují zakladatelé první členy statutárního orgánu 

v zakladatelském právním jednání (dále bude pouze použit termín „společenská 

smlouva“, ač se může jednat také o zakladatelskou listinu či stanovy). V průběhu 

existence společnosti náleží volba dalších členů statutárního orgánu dle zákona o 

obchodních korporacích53  do působnosti valné hromady, leda svěří stanovy akciové 

společnosti volbu představenstva dozorčí radě, což zákon umožňuje.54 Není-li určeno 

rozhodnutím jinak, osoba se stává členem statutárního orgánu dnem přijetí usnesení 

                                                 

52 Rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě, sp. zn. 8 Co 730/66 (R 74/1967). 

53 Ustanovení § 190 odst. 2 písm. c) a § 421 písm. e) zákona o obchodních korporacích. 

54 Ustanovení § 438 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 



27 

 

o zvolení. Zápis člena statutárního orgánu do obchodního rejstříku je poté pouze 

deklaratorní povahy. 

Jiné, ovšem méně časté možnosti vzniku funkce člena statutárního orgánu, jsou např. 

jmenování soudem v případě nezvolení nového člena statutárního orgánu po ukončení 

funkce dosavadního člena nebo volba věřitelským výborem,55 pokud ve společnosti 

probíhá reorganizace dle insolvenčního zákona. 

Právní vztah mezi společností a členem statutárního orgánu se řídí primárně 

kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku, 

přiměřeně se použijí ustanovení občanského zákoníku o příkazu,56 který je upraven 

v ustanoveních § 2430 až 2444 občanského zákoníku. Ustanovení o příkazu se uplatní 

na neupravené otázky i v případě, že je uzavřena smlouva o výkonu funkce, ledaže je 

uzavřená smlouva tak komplexní, že neponechává prostor pro aplikaci jiné úpravy57 

(kogentní ustanovení zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku mají 

pochopitelně nadále přednost). 

Zánik funkce člena statutárního orgánu 

K zániku funkce člena statutárního orgánu může dojít smrtí, zánikem společnosti bez 

právního nástupce, uplynutím funkčního období, či nepotvrzením kooptace. Dalším 

způsobem zániku funkce je pozbytí způsobilosti být členem statutárního orgánu dle 

ustanovení § 152 odst. 2 občanského zákoníku a ustanovení § 46 zákona o obchodních 

korporacích, neboť ztratí-li člen statutárního orgánu po svém povolání do funkce 

zákonnou způsobilost být členem tohoto orgánu, jeho funkce zaniká, což musí bez 

                                                 

55 Ustanovení § 333 odst. 2, odst. 3 insolvenčního zákona. 

56 Ustanovení § 59 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 

57 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. IN: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, 

Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. 

H. Beck, 2017, s. 173. ISBN 978-80-7400-540-4. 
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zbytečného odkladu oznámit společnosti.58 Sem spadá i absence rozhodnutí o 

vyloučení z výkonu funkce dle dílu 8 zákona o obchodních korporacích. 

Odvolání je způsob zániku funkce svým způsobem podobný výpovědi dané ze strany 

zaměstnavatele dle zákoníku práce. Jedná se o jednostranné rozhodnutí orgánu, do 

jehož působnosti spadá volba a odvolání členů statutárního orgánu dle společenské 

smlouvy. Ve společnosti s ručením omezeným se tedy jedná o valnou hromadu, 

v akciové společnosti o valnou hromadu či dozorčí radu, pokud je tato ve smyslu 

ustanovení § 438 odst. 1 zákona o obchodních korporacích má personálie 

představenstva na starost. Stejně jako pro volbu platí i pro odvolání člena statutárního 

orgánu obecný princip, podle něhož nezvolí-li valná hromada výslovně jiný den 

účinnosti svého rozhodnutí, nabývá její rozhodnutí účinků zásadně dnem, kdy bylo 

přijato.59 Na rozdíl od výpovědi dané zaměstnanci nejsou předepsány žádné 

„výpovědní důvody“, k odvolání člena statutárního orgánu proto může dojít kdykoliv 

a bez uvedení důvodu, či s uvedením důvodu jakéhokoliv. Taktéž není upravena 

žádná výpovědní doba ani doba ochranná. Rejstříkový soud vymaže odvolaného člena 

statutárního orgánu i v případě, že nebyl zvolen jeho nástupce.60 

Obdobou výpovědi podané zaměstnancem je institut odstoupení člena statutárního 

orgánu z funkce dle ustanovení § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 

Zákonná úprava odstoupení z funkce obsahuje ovšem, dle mého názoru a na rozdíl od 

právní úpravy zaměstnanecké výpovědi, pravidla čistě ve prospěch společnosti, jejíž 

člen statutárního orgánu chce z funkce odejít. Jednak nemůže člen statutárního orgánu 

z funkce odstoupit v jakýkoliv moment, neboť zmíněné ustanovení zákona říká, že 

z funkce nelze odstoupit „v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná.“ 

Přikláním se ovšem k názoru, že toto pravidlo není absolutní, tedy že i v době, která 

                                                 

58 Ustanovení § 155 odst. 2 občanského zákoníku. 

59 Jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2016, sp.zn. 32 Cdo 246/2015. 

60 Vrchní soud v Praze vydal rozhodnutí ze dne 15. 2. 2001 se sp. zn. Cmo 271/2000. 
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je pro společnost nevhodná, může převážit zájem člena statutárního orgánu na 

odstoupení,61 neboť jsou představitelné situace, kdy po členu statutárního orgánu 

nelze spravedlivě požadovat, aby nadále setrval ve funkci a vykonával ji v souladu 

s požadavky zákona. 

Jednak je zákonem upravena určitá forma obdoby výpovědní doby, neboť 

neobsahuje-li společenská smlouva, smlouva o výkonu funkce, ani rozhodnutí valné 

hromady na žádost odstupujícího, jiný okamžik, končí funkce člena statutárního 

orgánu až uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení. Zákon 

umožňuje sjednat tuto „výpovědní dobu“ jak delší, tak i kratší než jeden měsíc. 

Domnívám se, že člen statutárního orgánu bude mít zájem spíše na kratší až žádné 

„výpovědní době“, neboť potom může odstoupit dle svojí vůle, zatímco ve prospěch 

společnosti je sjednání doby co nejdelší, jelikož člen statutárního orgánu, který 

oznámil odstoupení z funkce, může být v případě potřeby společnosti i v průběhu této 

doby po odstoupení kdykoliv odvolán s okamžitým účinkem. Zákon také neobsahuje 

důvody, na základě kterých lze z funkce odstoupit, platí tedy, že lze uvést jakýkoliv 

či žádný důvod.62 

3.1.4. Odpovědnost za škodu 

Zaměstnanec 

Zákoník práce obsahuje v souladu se zásadou zvláštní zákonné ochrany postavení 

zaměstnance ve smyslu ustanovení § 1a odst. 1 písm. a) zákoníku práce zvláštní 

úpravu odpovědnosti zaměstnanců za škodu oproti obecné právní úpravě. Podle 

                                                 

61 JOSKOVÁ, Lucie. Odstoupení z funkce v nevhodnou dobu IN: Rekodifikace a praxe, 2015, č. 7-8. 

Praha: Wolters Kluwer. ISSN 1805-6822. 

62 LASÁK, Jan In: LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP, Tomáš DOLEŽIL a kol. Zákon o 

obchodních korporacích: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014, komentář k § 59. 421. ISBN 

9788074785375. 
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zvláštní úpravy obsažené v zákoníku práce bude posouzeno zaviněné porušení 

povinnosti zaměstnance, kterým byla zaměstnavateli způsobena škoda „při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“63 Podřízení náhrady škody obecné 

soukromoprávní úpravě nebo zvláštní úpravě v zákoníku práce tedy záleží v naplnění 

převážně objektivního hlediska časového, místního a věcného.64 Nebudou-li tato 

hlediska naplněna, zřejmě nebude nalezen žádný vztah k výkonu závislé práce, a 

proto se odpovědnost zaměstnance bude řídit obecnou právní úpravou v občanském 

zákoníku.  

Zaměstnancem způsobenou škodou dle zákoníku práce rozumíme majetkovou újmu, 

která vznikla v důsledku zaviněného porušení pracovních povinností zaměstnance, 

pokud je s tímto konkrétním porušením v příčinné souvislosti. Skutečnou škodu v 

režimu zákoníku práce představuje skutečné zmenšení majetku zaměstnavatele, 

kterému byla škoda způsobena.65 V případě, že by se jednalo o škodu způsobenou 

úmyslně, nahradí zaměstnanec podle ustanovení § 257 odst. 3 zákoníku práce taktéž 

ušlý zisk. 

Rozsah náhrady škody je zákoníkem práce omezen do výše 4,5násobku průměrného 

měsíčního výdělku zaměstnance před porušením povinnosti, které vedlo ke způsobení 

škody. Jak vyplývá z ustanovení § 257 odst. 2, toto omezení ovšem neplatí, byla-li 

škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek. 

Vedle této úpravy obecné odpovědnosti zaměstnance obsahuje zákoník práce také 

úpravu takzvané zvláštní odpovědnosti zaměstnanci, a to v případech (i) nesplnění 

povinnosti k odvrácení škody ve smyslu ustanovení § 251 zákoníku práce, (ii) 

                                                 

63  Jak vyplývá z ustanovení § 250 odst. 1 zákoníku práce ve spojení s definicemi obou pojmů dle 

ustanovení§ 273, § 274 zákoníku práce. 

64 NOVOTNÝ, Zdeněk. In: BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 1021. ISBN: 978-80-7400-290-8. 

65 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. srpna 2002, sp. zn. 21 Cdo 1111/2001. 
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schodku na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat dle 

ustanovení § 252 a násl. zákoníku práce, (iii) ztráty svěřených věcí dle ustanovení 

§ 255 zákoníku práce.66 

Člen statutárního orgánu 

Ve prospěch členů statutárního orgánu na rozdíl od zaměstnanců zákonná limitace 

rozsahu náhrady škody upravena není. Tito odpovídají za škodu způsobenou 

společnosti v plném rozsahu, leda prokážou, že své povinnosti nezanedbali.67 Členové 

všech volených orgánů mají dle ustanovení § 159 občanského zákoníku naopak 

povinnost vykonávat jejich funkci s péčí řádného hospodáře, což je základní 

povinnost člena voleného orgánu právnické osoby68 zahrnující povinnost funkci 

vykonávat jednak s potřebnými znalostmi a pečlivostí, jednak s nezbytnou loajalitou. 

Toto pravidlo je dále korigováno tzv. pravidlem podnikatelského úsudku obsaženým 

v ustanovení § 51 zákona o obchodních korporacích, podle kterého „Pečlivě a s 

potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré 

víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní 

korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou 

loajalitou.“ Pokud člen statutárního orgánu dodrží tyto podmínky, nebude se jednat o 

porušení jeho povinností. 

Člen statutárního orgánu má povinnost vydat společnosti prospěch, který v souvislosti 

s porušením péče řádného hospodáře získal, a není-li to možné, nahradit jej 

                                                 

66 BĚLINA, Miroslav IN: BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2017, s. 319. ISBN 978-80-7400-667-8. 

67 ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 

2013, s. 225. ISBN 978-80-87146-72-9. 

68 DVOŘÁK, Jan In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 528. ISBN 9788074783708. 
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v penězích.69 Pravidlo obsažené v ustanovení § 53 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích také zakazuje omezení odpovědnosti člena voleného orgánu společnosti. 

Někteří autoři dovozují, že tento zákaz platí pouze pro omezení odpovědnosti ex 

ante,70,71 jiní se přiklání k širšímu výkladu tohoto zákazu platícího pro všechny 

situace,72 s čímž souhlasím i já. 

Důvod spatřuji v tom, že zákon o obchodních korporacích vedle obecného postupu 

pro náhradu škody upraveného občanským zákoníkem předepisuje ve svém 

ustanovení § 53 odst. 3 také možnost vypořádání způsobené škody společnosti 

smlouvou, kterou musí ovšem schválit nejvyšší orgán společnosti. Připadá mi logické, 

že smlouva, kterou musí bezpodmínečně schválit valná hromada, či obdobný orgán, 

může obsahovat i ustanovení, které potenciálně sníží výši poskytnuté náhrady, ač 

pravděpodobně nikoliv na nulu. 

Další zákonem upravenou situací, kdy může za určitých okolností vzniknout 

odpovědnost či povinnost ručení člena statutárního orgánu, je úpadek společnosti.73 

Pokud člen statutárního orgánu poruší svoji povinnost učinit za účelem odvrácení 

úpadku „vše potřebné a rozumně předpokládatelné,“ může soud rozhodnout o ručení 

člena statutárního orgánu za splnění povinností společnosti. Taktéž může vzniknout 

povinnost vydat prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný 

                                                 

69 Jak vyplývá z § 53 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 

70 LASÁK, Jan. In: LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP, Tomáš DOLEŽIL a kol. Zákon 

o obchodních korporacích: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 421. ISBN 9788074785375. 

71 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. IN: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, 

Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. 

H. Beck, 2017, s. 142. ISBN 978-80-7400-540-4. 

72 Havel, Bohumil. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového 

soukromého práva. Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5, č. 1, s. 13. ISSN 18036554. 

73 Jak vyplývá z ustanovení § 62 až 68 zákona o obchodních korporacích. 
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prospěch, který od společnosti člen statutárního orgánu obdržel, a to zpětně za období 

dvou let, či může být člen statutárního orgánu vyloučen z výkonu funkce. 

3.1.5. Odměňování 

Odměňování zaměstnanců za práci je primárně upraveno v ustanovení § 109 a násl. 

zákoníku práce. Zákonná úprava se především soustředí na zajištění určité životní 

úrovně prostřednictvím institutů minimální a zaručené mzdy. Mzda zaměstnance 

může být sjednána smluvně či stanovena, resp. určena, zaměstnavatelem 

jednostranně. Nemusí také projít žádným schvalovacím procesem na úrovní orgánů 

společnosti. 

Zaměstnanci mají také privilegované postavení v případě ekonomických potíží 

zaměstnavatele, neboť mají v případě nevyplácení mezd zaměstnavatelem, proti 

kterému je vedeno insolvenční řízení, možnost obrátit se na Úřad práce s tzv. žádostí 

o uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených zaměstnanci 

zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti, na základě které mohou požádat 

o vyplacení mzdy (platu), její náhrady a odstupného, případně odměny z dohody o 

pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, přímo Úřadem práce, a to za období 

až tří měsíců.74  

V insolvenčním řízení jsou pohledávky zaměstnanců pracovněprávního charakteru 

vůči jejich zaměstnavateli, taktéž postaveny na roveň pohledávkám za majetkovou 

podstatou.75 Případnou část mzdy, kterou Úřad práce zaměstnanci vyplatí 

prostřednictvím v předchozím odstavci zmíněného ochranného mechanismu, 

následně jako pohledávku do insolvenčního řízení přihlašuje samotný Úřad práce, což 

                                                 

74 Upraveno zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů. 

75 Jak vyplývá z ustanovení § 169 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, v platném znění (dále jako „insolvenční zákon“). 
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zaměstnancům nadále zjednodušuje situaci. Tímto není dotčena výše popsaná 

možnost zaměstnance okamžitě ukončit pracovní poměr spolu s nárokem na náhradu 

mzdy za dobu, která by odpovídala výpovědní době. 

Naopak funkce člena statutárního orgánu je primárně bezúplatná,76 případná odměna 

musí být výslovně sjednána ve smlouvě o výkonu funkce dle ustanovení § 59 a násl. 

zákona o obchodních korporacích. Jakékoliv plnění poskytované členu statutárního 

orgánu společnosti musí být ve smlouvě o výkonu funkce vyspecifikováno a 

schváleno společenskou smlouvou pověřeným orgánem společnosti dle § 60 a § 61 

zákona o obchodních korporacích. Toto zahrnuje i schválení veškerých benefitů, jako 

jsou stravenky či např. služební automobil k osobnímu užití,77 neboť dle dikce 

ustanovení § 60 je nutné „vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou 

náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému 

penzijního připojištění nebo dalšího plnění,“ dále také určení výše odměny či způsob 

určení, veškerá pravidla pro zvláštní odměny a také výhody spočívající v převodu 

účastnických cenných papírů.  

Příslušným orgánem ke schválení smlouvy o výkonu funkce a tím i k odsouhlasení 

veškerých finančních plnění je v kapitálových společnostech typicky valná hromada, 

případně dle ustanovení § 438 odst. 2 ZOK dozorčí rada, jsou-li členové 

představenstva voleni dozorčí radou, nebo správní rada v monistickém systému 

vnitřního uspořádání akciové společnosti, jde-li o smlouvu o výkonu funkce 

statutárního ředitele (§ 463 odst. 1 ZOK).  

Dle zvláštního pravidla obsaženého v ustanovení § 61 odst. 3 zákoníku práce musí 

být orgánem společnosti příslušným ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena 

statutárního orgánu schválena také mzda a jiné případné plnění poskytované nejen 

                                                 

76 Jak vyplývá z ustanovení § 59 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. 

77 DVOŘÁK, Michal, SALAČ, Jiří. Účast zaměstnanců v orgánech společnosti. Práce a mzda. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019, číslo 3, s. 26. ISSN 0032-6. 
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zaměstnanci, který je zároveň členem statutárního orgánu, ale i osobě jemu blízké. Ze 

znění předmětného ustanovení zákona o obchodních korporací78 není jasné, zda 

povinnost schválit plnění osoby blízké příslušným orgánem společnosti dopadá pouze 

na mzdu, či i na jiná plnění nepracovněprávního charakteru. V praxi se preferuje spíše 

restriktivní výklad,79 neboť plnění, na které neplyne nárok z pracovního poměru, 

dopadá spíše úprava obsažená v § 55 až § 57 zákona o obchodních korporacích 

upravující střet zájmů. 

Na rozdíl od nároku na mzdu z pracovního poměru, kterou musí zaměstnavatel 

zaměstnanci za vykonanou práci mzdu vždy vyplatit,80 nemusí být členu statutárního 

orgánu odměna dle smlouvy o výkonu funkce poskytnuta, pokud výkon funkce 

zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti.81 Režim 

zaměstnanců je také podstatně jednodušší, neboť nejen že mzda, plat či jiná odměna 

nutně nepodléhá schválení (nejvyšším) orgánem společnosti, ale nemusí ani být 

součástí pracovní smlouvy a je za určitých okolností jednostranně měnitelná 

zaměstnavatelem. 

3.1.6. Člen statutárního orgánu v systému sociálního zabezpečení 

Dle českého práva se v minulosti na straně akciové společnosti, ani na straně člena 

voleného orgánu akciové společnosti, neplatily odvody pojistného v oblasti 

sociálního zabezpečení, tedy nemocenské a důchodové pojištění, ani příspěvek na 

                                                 

78 Ustanovení § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích: „Ustanovení odstavce 1 se použije 

obdobně na určení mzdy i na jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu 

společnosti, nebo osobě jemu blízké.“ 

79 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. IN: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, 

Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. 

H. Beck, 2017, s. 182. ISBN 978-80-7400-540-4. 

80 Jak vyplývá z ustanovení § 38 odst. 1 písm. a zákoníku práce. 

81 Jak vyplývá z ustanovení § 61 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 
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státní politiku zaměstnanosti,82 což mohlo vést k přesunu výplaty odměny za 

jakoukoliv práci pro společnost tímto způsobem u členů orgánů s krajně vysokými 

výdělky, kteří se nepotřebovali účastnit na systému sociálního zabezpečení, ostatní 

z něj ovšem na druhou stranu tato zákonná úprava vylučovala.  

Tato skutečnost zřejmě byla v mnoha případech primárním důvodem pro níže 

rozebíraný souběh funkcí, kdy ke smlouvě o výkonu funkce byla uzavřena zároveň 

pracovní smlouva, na jejímž základě byla poskytována odměna, která byla pro 

společnost, na rozdíl od odměny člena představenstva, daňově uznatelným výdajem, 

a zaměstnanec-člen statutárního orgánu měl být tímto způsobem také účastníkem 

nemocenského a důchodového pojištění. 

Současná právní úprava rozdíly mezi zaměstnanci a členy statutárních orgánů do jisté 

míry stírá, 83 neboť odměna za činnost člena statutárního orgánu je příjmem ze závislé 

činnosti podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 

v platném znění (dále jako „zákon o daních z příjmu“), příjem v podobě odměny za 

práci člena statutárního orgánu se zdaní stejně jako příjmy zaměstnanců, člen 

statutárního orgánu se považuje za zaměstnance ve smyslu zákona o daních z příjmu, 

a společnost, ve které člen statutárního orgánu vykonává svoji funkci, se ve smyslu 

ustanovení § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmu považuje za zaměstnavatele. 

Vzhledem k tomu, že členu statutárního orgánu plynou příjmy ze závislé činnosti ve 

smyslu ustanovení § 6 zákona o daních z příjmu, je člen statutárního orgánu také 

účastníkem zdravotního pojištění, neboť účastníkem jsou zaměstnanci, za které jsou 

pro účely zdravotního pojištění považovány zásadně všechny osoby, kterým plyne 

                                                 

82 MIKULÁŠ, Zdeněk, RYCHTÁŘOVÁ, Kamila. Souběh funkcí aneb může člen představenstva 

působit jako generální ředitel? 23. září 2010. [Datum citace: 13. března 2019]. Dostupné online z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/soubeh-funkci-aneb-muze-clen-predstavenstva-pusobit-jako-

generalni-reditel-66370.html 

83 Po novele provedená zákonem č. 470/2011 Sb., účinným od 1. ledna 2012. 
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příjem ze závislé činnosti.84 

Členové statutárních orgánů jsou, stejně jako zaměstnanci, účastníky nemocenského 

pojištění upraveného zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 

Zaměstnancům navíc přímo ze zákona, dle ustanovení § 192 zákoníku práce, náleží 

právo na náhradu mzdy v prvních čtrnácti kalendářních dnech pracovní 

neschopnosti.85 Členové statutárních orgánů jsou taktéž účastníky důchodového 

pojištění dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění. 

Pojistné na sociální pojištění upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění (dále jako 

„zákon o pojistném na sociální zabezpečení“). Na rozdíl od zaměstnanců nejsou 

členové statutárního orgánu ovšem kryti zákonným pojištěním zaměstnavatele pro 

případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.86 

Ve prospěch zaměstnanců se v českém právním řádu dále vyskytuje zvýhodnění 

v úpravě odvodů z odstupného.87 Podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona o 

pojistném na sociální zabezpečení a dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 592/1992 Sb., zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění, odstupné, na které vznikl nárok dle zvláštních právních předpisů. Sem spadá 

také odstupné, na které má zaměstnanec dle ustanovení § 67 zákoníku práce nárok při 

                                                 

84 Toto vyplývá z ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jako „zákon o veřejném 

zdravotním pojištění“). 

85 VESAJDA, Daniel, ŠKUBAL, Jaroslav. Opět aktuální souběh funkcí. Práce a mzda. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, č. 11, s. 11. ISSN 0032-6208. 

86 VESAJDA, Daniel, ŠKUBAL, Jaroslav. Opět aktuální souběh funkcí. Práce a mzda. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, č. 11, s. 11. ISSN 0032-6208. 

87 HULEC, Vít. Odstupné a odvod pojistného na sociální zabezpečení IN: Národní pojištění, 2015, č. 

4/2015. Dostupné online z: https://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-

cisel/2015-04-odstupne-a-odvod-pojistneho-na-socialni-zabezpeceni.htm. 
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rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z výpovědních důvodů dle 

ustanovení § 52 písm. a), b), c), d) zákoníku práce. 

Jelikož je úprava odstupného v zákoníku práce, stejně jako úprava řady dalších práv, 

pouhým minimem, na které má zaměstnanec nárok a které může být navýšeno, tedy 

zaměstnanec má dle doslovného znění ustanovení § 67 zákoníku práce při skončení 

pracovního poměru nárok na „odstupné ve výši nejméně“ například „jednonásobku 

jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně 

než 1 rok,“ ani navýšené odstupné, které si zaměstnanec a zaměstnavatel sjednají, 

nebude podléhat odvodům, jelikož se jedná o „odstupné a další odstupné, odchodné 

a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů“ ve smyslu 

v předchozím odstavci uvedených ustanovení zákona o pojistném na sociální 

zabezpečení a zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 

Nárok na odstupné či podobné plnění pro členy statutárního orgánu žádný zákon 

nepřiznává, jakékoliv případné odstupné sjednané ve smlouvě o výkonu funkce bude 

tedy v režimu odměny ze smlouvy o výkonu funkce plně podléhat odvodům 

pojistného na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění. Jelikož se často 

může jednat o nezanedbatelné částky (zlaté padáky vrcholových manažerů-

zaměstnanců), jsou z hlediska odvodů členové statutárních orgánů oproti 

zaměstnancům nemalým způsobem znevýhodněni. 

3.2. Souběh pracovního poměru a členství ve statutárním orgánu obchodní 

korporace  

Současná existence obou výše popsaných právních vztahů mezi stejnými subjekty, 

tedy členství fyzické osoby ve statutárním orgánu společnosti, se kterou se tato 

fyzická osoba zároveň nachází v pracovním poměru, se kolokviálně nazývá 

souběhem funkcí. Tato problematika prošla za posledních více než dvacet pět let 

v České republice bouřlivým vývojem, který nelze v rámci analýzy současného stavu 

a východisek do budoucna pominout.  

Problematika souběhu funkcí v České republice se totiž zdá být pevně spjata s, mimo 
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jiné, dřívějším rozdílným přístupem zákonodárce k nastavení zdanění a odvodů na 

veřejné pojištění u zaměstnanců a členů volených orgánů společností, který byl 

zmíněn v kapitole o odměňování výše. Důvod podle mě ovšem není pouze daňový či 

související s relativně vyšší ochranou zaměstnance – potřeba ustanovit dosavadního 

vrcholového zaměstnance do role člena statutárního orgánu, přinášející střet 

pracovního práva s právem obchodním a korporačním, vzniká přirozeně a je 

pochopitelná. 

3.2.1. Klíčové aspekty souběhu funkcí dle českého práva 

Česká i slovenská88 právní věda se souběhem funkcí zabývaly již v devadesátých 

letech. Nejen v České republice se, za doby účinnosti starého občanského zákoníku, 

starého zákoníku práce a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jako 

„obchodní zákoník“), vyskytovala potřeba upravit vztah společnosti a člena jejího 

statutárního orgánu, který byl velmi často před svým ustanovením do funkce člena 

statutárního orgánu zaměstnancem zvyklým na určitý standard ochrany.89 Souběh 

funkcí, pojímaný jako výkon závislého zaměstnání zaměstnancem ve stejné době, kdy 

vykonává funkci člena statutárního orgánu,90 byl sice již tehdy doktrínou považován 

do jisté míry za problematický, jelikož stejná osoba musela plnit jednak jako 

zaměstnanec a jednak jako člen statutárního orgánu, když v každé této roli má do jisté 

míry překrývající se postavení, povinnosti a odpovědnost. 

Souběh funkcí kategoricky odmítán ovšem rozhodně nebyl, neboť mezi předními 

autory lze nalézt řadu názorů v jeho prospěch, např. že vedoucí pracovník může být 

                                                 

88 BARANCOVÁ, Helena. Pracovná zmluva, mandátna zmluva a príkazná zmluva. Právny obzor – č. 

1, 1994, s. 44. ISSN 0032-6984. 

89 KALENSKÁ, Marie. Manažerská smlouva v českém právním řádu. Bulletin advokacie. 1999, č. 5, 

s. 6-15. ISSN 1210-6348. 

90 ORŠULA, Jiří, PICHRT, Jan. Odpovědnost za porušení povinností při souběhu zaměstnání a o 

výkonu funkce statutárního orgánu. Právní rádce. 1996, č.10, s. 46. ISSN 1210-6410. 



40 

 

jak vedoucím zaměstnancem v pracovním poměru, tak i členem představenstva 

akciové společnosti,91 či přímo názor, že u zaměstnance ve vedoucí funkci, který je 

zároveň členem orgánu, lze sjednat jako druh práce dle pracovní smlouvy výkon jeho 

funkce,92 a to zejména proto, že výslovné ustanovení, které by tuto praxi zakazovalo, 

jednoduše chybí,93 a tedy že funkce ředitele nemusí být pouze kolokviální označení 

pozice člena představenstva akciové společnosti, nýbrž může se vskutku jednat o 

pracovněprávní funkci vykonávanou v pracovním poměru.94 Výkon funkce člena 

statutárního orgánu v pracovním poměru připouštěl rovněž Karel Eliáš.95 

V soudní praxi byl tento problém poprvé významně reflektován v roce 1993, když 

Vrchní soud v Praze96 posuzoval případ společnosti s ručením omezeným založené 

čtyřmi společníky, z nichž se společností každý uzavřel zároveň pracovní smlouvu. 

Z důvodu neshod ohledně řízení firmy byl poté pracovní poměr s žalobkyní – jednou 

ze společníků a zároveň členkou statutárního orgánu – okamžitě zrušen a nebyla jí 

vyplacena dlužná mzda ani jiné náhrady související s pracovním poměrem u žalované 

společnosti.  

                                                 

91 KALENSKÁ, Marie. Překračuje manažerská smlouva hranice pracovního práva? Právo a 

zaměstnání: odborný časopis pro pracovní právo, sociální zabezpečení a personalistiku. Praha : Orac, 

1998, č. 11, s. 6. ISSN 1211-1139. 

92 KALENSKÁ, Marie. Pověření zaměstnance vedoucí funkcí. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 1995, č. 12, strana 477. ISSN 1210-6410. 

93 ORŠULA, Jiří, PICHRT, Jan. Odpovědnost za porušení povinností při souběhu zaměstnání a o 

výkonu funkce statutárního orgánu. Právní rádce. Praha: Economia, 1996, č.10, s. 47. ISSN 1210-6410. 

94 DĚDIČ, Jan, SOUŠKOVÁ, Milena. O právním postavení ředitele akciové společnosti. Právní rádce. 

Praha: Economia, 1996, č.3, s. 23-30. ISSN 1210-6410. 

95 ELIÁŠ, Karel. Variabilita života a právnická schémata (K souběhu pracovního poměru s členstvím 

ve statutárním orgánu obchodní korporace). Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2009, č. 10, s. 

271-277. ISSN, 1803-65542009.  

96 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21.4.1993, sp.zn. 6 Cdo 108/92. 
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Tento spor byl vzhledem k okamžiku nároků žalobkyně dokonce řešen podle zákona 

č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 1991, a podle 

starého zákoníku práce,97 přesto zde vznikl princip, kterým se české právo řídilo po 

většinu následujících 25 let. Vrchní soud v Praze totiž rozhodl, že „Činnost 

statutárního orgánu (popřípadě jeho člena, jde-li o kolektivní orgán) nevykonává 

fyzická osoba v pracovním poměru, a to ani v případě, že není společníkem. Funkce 

statutárního orgánu společnosti totiž není druhem práce ve smyslu ustanovení § 29 

odst. 1 písm. a) zák. práce a vznik a zánik tohoto právního vztahu není upraven 

pracovněprávními předpisy a řídí se obsahem společenské smlouvy.“ 

Soud zde tedy vyloučil situaci takzvaného pravého souběhu funkcí, kdy je pracovní 

smlouva uzavřena na výkon funkce člena statutárního orgánu. Obratem soud ovšem 

vyřkl, že takzvaný nepravý souběh funkcí je v pořádku: „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.“  

Toto rozhodnutí se následně projevilo v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ve věci 

souběhu funkcí. Nejvyšší soud v jednom z navazujících rozhodnutí například 

utvrdil,98 že souběh funkce není přípustný ani v případě, kdy k překrývání činností de 

facto nedochází, konkrétně v případě člena statutárního orgánu, který jedná za 

společnost pouze navenek, v souběhu s pozicí zaměstnance, která vykonává pouhou 

část kompetencí člena statutárního orgánu, a to dovnitř společnosti směřované 

obchodní vedení, neboť „výkon funkce jednatele, jakožto statutárního orgánu 

obchodní společnosti, svým obsahem představuje obé, tedy jak zastupování 

společnosti navenek, tak obchodní vedení společnosti. (…) Samotná okolnost, 

                                                 

97 Ve znění účinném do 29. 5. 1992. 

98 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.01.2003, sp.zn. 21 Cdo 963/2002. 
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provádí-li statutární orgán úkon směrem dovnitř společnosti nebo navenek, nic 

nemění na tom, že jedná jako statutární orgán a že tato činnost není druhem práce ve 

smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zák. práce. Správně proto odvolací soud 

vycházel z toho, že jednatel společnosti s ručením omezeným nemůže mít uzavřenu 

pracovní smlouvu, případně být jmenován do funkce, jestliže nevykonává jiný druh 

práce, než vyplývající přímo z práv a povinností jednatele.“ 

K dalšímu posunu došlo rozhodnutím Nejvyššího soudu, kterým byla zdůrazněna role 

střetu zájmů mezi společností, za kterou je pracovní smlouva uzavírána, a 

zaměstnancem-členem statutárního orgánu, kdy soud v návaznosti na zmíněné 

zlomové rozhodnutí Vrchního soudu v Praze rozhodl,99 že členství ve statutárním 

orgánu samo o sobě nebrání uzavření pracovní smlouvy se členem statutárního 

orgánu, tedy že „není vyloučeno (a zákon s takovou skutečností i počítá), aby jednatel 

za společnost uzavíral smlouvu, při níž druhou smluvní stranou je sám tento jednatel 

jako fyzická osoba (srov. např. § 132 odst. 3 obchodního zákoníku ve znění po 

účinnosti zák. č. 142/1996 Sb.).“  

Zároveň ovšem uvedl, že „V každém konkrétním případě je však třeba vždy zkoumat, 

zda nedochází ke střetu zájmů mezi společností a jejím statutárním orgánem,“ neboť 

„jedná-li statutární orgán jménem společnosti, nemůže za společnost jednat tehdy, 

jsou-li jeho zájmy v rozporu se zájmy společnosti.“ Jelikož jsou při uzavírání pracovní 

smlouvy zájmy zaměstnance a zaměstnavatele odlišné, je tedy dle citovaného 

rozhodnutí Nejvyššího soudu zásadně vyloučeno, aby stejná osoba sjednala a 

podepsala pracovní smlouvu.  

Lze najít řadu dalších rozhodnutí Nejvyššího soudu v podobném duchu, tedy 

                                                 

99 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.11.1998, sp. zn.21 Cdo 11/98. 
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nepřipouštějících souběh funkcí.100,101,102 S účinností od 1. ledna 2001 byl zákaz 

výkonu funkce člena statutárního orgánu v pracovním poměru dokonce 

uzákoněn.103,104  

Nejvyšší soud se také vyjádřil k otázce, co se stane s pracovním poměrem 

zaměstnance, který je následně jmenován do funkce člena statutárního orgánu, když 

soud rozhodl, že okamžikem tohoto jmenování do funkce, je i přes případnou absenci 

výslovného právního jednání, mezi zaměstnancem a společností uzavřena dohoda o 

rozvázání pracovního poměru, na jejímž základě pracovní poměr končí ke dni 

jmenování do funkce člena statutárního orgánu.105 Ze vzniku funkce člena 

statutárního orgánu je tedy dovozováno implicitní rozvázání pracovního poměru. 

O problematice souběhu funkcí a z ní ústící neplatnosti pracovních poměrů 

nerozhodoval pouze Nejvyšší soud, nýbrž také Nejvyšší správní soud, který, 

vycházeje ze stejných premis, rozhodl, že jednatel společnosti s ručením omezeným 

s podepsanou smlouvou na pozici ředitele společnosti, není z důvodu neplatnosti 

pracovní smlouvy (a neexistence pracovního poměru) účastníkem  nemocenského 

pojištění:106 „V případě žalobce nebylo zjištěno a prokázáno, že by funkce ředitele 

společnosti představovala jiný druh práce, než která vyplývá přímo z práv a 

povinností jednatele společnosti. Pracovní poměr tudíž žalobci na základě pracovní 

                                                 

100 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.6.2006, sp.zn. 21 Cdo 1601/2005. 

101 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.10. 2005, sp. zn. 26 Cdo 781/2005. 

102 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.10.2010, sp.zn.  2 Cdo 2831/2009. 

103 RADA, Ivan. Souběh znovu a jinak. Právní rádce. 2007, č. 6, s. 4. ISSN 1210-6410. 

104 Zákon č. 370/2000 Sb. s účinností ke dni 1.1.2001, který do obchodního zákoníku přidal ustanovení 

§ 261 odst. 3 písm. f), které vztah člena statutárního orgánu a společnosti podřídil obchodnímu 

zákoníku. 

105 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2013, sp.zn. 21 Cdo 3250/2012. 

106 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.12.2010, sp.zn. 3 Ads 119/2010.  
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smlouvy uzavřené dne 23. 2. 2006 nevznikl. Vzhledem k neexistenci pracovního 

poměru nevznikl v období od 23. 2. do 6. 9. 2006 ani pojistný poměr podle § 2 odst. 

1 písm. a) zákona č. 54/1956 Sb., neboť podle tohoto ustanovení je účast na 

nemocenském pojištění vázána právě na existenci pracovního.“  

Zmíněný člen statutárního orgánu se proti své neúčasti v pojištění bránil i ústavní 

stížností, která byla ovšem Ústavním soudem odmítnuta.107. Nejen tento palčivý 

dopad soudní praxí zapovězeného souběhu funkcí podpořil diskuzi, která postupem 

času vedla k legislativním změnám, jež mimo jiné zahrnovaly také sblížení právní 

úpravy zdanění a odvodů členů statutárních orgánů se zaměstnanci. 

3.2.2. Legislativní povolení souběhu funkcí v letech 2012 - 2013 

Zákaz souběhu funkcí byl, jak jsem prozatím uvedl výše, vytvořen a udržován soudní 

praxí, která jej nepřipouštěla zejména z řady důvodů, zejména pro absenci znaků 

závislé práce, tedy předmětu pracovního poměru, dále z důvodu nepřijatelnosti 

výkonu obchodního vedení mimo režim smlouvy o výkonu funkce kvůli snížení 

odpovědnosti dle zákoníku práce, a také z důvodu absence kauzy pracovní smlouvy, 

která obsahuje závazek se stejným obsahem jako smlouva o výkonu funkce. 

Z pohledu veřejného práva poté zákaz souběhu funkcí působil problém z důvodu 

absence jak povinného, tak i dobrovolného nemocenského pojištění členů statutárních 

orgánů, jelikož tito od 1. ledna 2009 již nespadali do okruhu nemocensky pojištěných 

osob.108 Tyto závěry, které se, jak řečeno výše, nutně nesetkávaly s převažujícím 

názorem vyjádřeným v doktríně, vyvolaly legislativní snahu problém vyřešit.  

V rámci odůvodnění novely obchodního zákoníku z dílny Ministerstva spravedlnosti 

                                                 

107 Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2011, sp.zn. III.ÚS 184/11. 

108 MORÁVEK, Jakub. Několik poznámek k pověření obchodním vedením. 4. října 2012. Dostupné 

online zde: http://www.hrkavarna.cz/stale-rubriky/hr-human-relations/nekolik-poznamek-k-povereni-

obchodnim-vedenim/. 
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uvedl v roce 2011 ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, že souběh funkcí je v České 

republice běžný, stejně tak jako je obvyklý v jiných členských státech Evropské unie, 

zatímco judikatura českých soudů je v rozporu s běžnou a zavedenou praxí, takže 

„reakcí ze strany ministerstva na to je náprava dané situace a explicitní zákonné 

připuštění možnosti souběhu funkce statutárního orgánu a zaměstnance v obchodní 

společnosti. Řešíme tedy nejasný právní vztah, který nastal po nálezu, po rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu a který zneklidnil, někdy dokonce až vyděsil naši 

podnikatelskou veřejnost.“109 

Ministrem spravedlnosti obhajovaná novela znamenala začlenění nového ustanovení 

§ 66d do obchodního zákoníku,110 které výslovně umožňoval jak souběh funkcí, tak i 

přenesení výkonu činností spadajících do obchodního vedení v pracovněprávním 

vztahu.111 Obchodní vedení jakožto pojem nemá zákonnou definici, soudy jej 

vymezují jako „řízení společnosti, tj. zejména organizování a řízení její podnikatelské 

činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech“112 nebo „organizaci a 

řízení podniku, který náleží společnosti, řízení zaměstnanců, rozhodování o 

provozních záležitostech, tj. např. zásobování, odbyt, reklama, vedení účetnictví ...“113  

Výslovně je řečeno, že odpovědnost člena statuárního orgánu za porušení péče 

řádného hospodáře zůstává při samotném členovi i v případě nově umožněné 

delegace (§ 66d odst. 2 obchodního zákoníku). Na delegaci podobného charakteru 

                                                 

109 Stenografický záznam z 2. dne 13. schůze Poslanecké sněmovny dne 27. října 2011. Dostupný 

online zde: 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=8&IS=4665&D=27.10.2011. 

110 Zákonem č. 351/2001 Sb. s účinností od 1. ledna 2012. 

111 ŠTENGLOVÁ, Ivana. IN: DĚDIČ, Jan, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KŘÍŽ, Radim, ČECH, Petr. Akciové 

společnosti. 7.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 446. ISBN 978-80-7400-404-9. 

112 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.08.2004, sp.zn. 29 Odo 479/2003. 

113 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 05.04.2006, sp. zn. 5 Tdo 94/2006. 
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bylo svým způsobem pamatováno již dříve i v judikatuře Nejvyššího soudu, neboť 

„jistě by např. nebylo možné učinit závěr, že v každé obchodní společnosti (tedy např. 

i společnosti s tisíci zaměstnanci a miliardovým obratem) musí o zaplacení každého 

dluhu rozhodovat v rámci obchodního vedení statutární orgán“.114 V textu zákona 

zdůrazněná odpovědnost člena statutárního orgánu byla nadále v souladu 

s judikaturním závěrem ohledně odpovědnosti za přenesení, a to především 

odpovědnosti za „výběr takové osoby s ohledem na její odborné schopnosti, znalosti 

a způsobilost svěřené úkoly řádně plnit.“115 

Zmíněná novela se nedotkla pouze výkonu obchodního zastoupení v pracovním 

poměru, nýbrž o sto osmdesát stupňů otočila také dosavadní náhled na problematiku 

zastupování, neboť dle judikaturních závěrů před touto novelou člen statutárního 

orgánu, který byl zároveň zaměstnancem, musel striktně jednat jako člen statutárního 

orgánu způsobem zapsaným v obchodním rejstříku.116 V žádném případě tedy 

samostatně jako zákonný zástupce společnosti na základě pověření obchodním 

vedením,117 neboť tím by, dle odkazovaného názoru Nejvyššího soudu, byla 

obcházena vůle valné hromady (společníků) ohledně způsobu jednání členů 

statutárních orgánů za společnost navenek, když zejména často užívané pravidlo čtyř 

očí je zde vyloučeno. V případě užití zákonodárcem nově povolené delegace 

obchodního vedení na jednotlivé členy statutárního orgánu, kteří mohli být zároveň 

zaměstnanci, bylo užití zákonného zastoupení dle ustanovení § 15 obchodního 

zákoníku umožněno. 

Ač tato právní úprava nebyla zcela důsledná, jelikož nereflektovala soudy spatřovaný 

                                                 

114 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007, sp.zn. 29 Odo 1108/2005. 

115 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne ze dne 24. 3. 2005, sp.zn. 8 Tdo 124/2005. 

116 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2008, sp.zn. 31 Odo 11/2006. 

117 Dle ustanovení § 15 odst. 1 obchodního zákoníku: „Kdo byl při provozování podniku pověřen 

určitou činností, je zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.“ 
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a výše zmíněný střet zájmů při uzavírání pracovní smlouvy, byl v tomto poměrně 

krátkém období od novelizace obchodního zákoníku účinné počínaje 01.01.2012 do 

rekodifikace soukromého práva v České republice, problém souběhu funkcí převážně 

vyřešen, a to jeho připuštěním. To bylo potvrzeno i Nejvyšším soudem, dle kterého118 

v souladu s touto zákonnou úpravou byl vztah mezi akciovou společností a členem 

jejího statutárního orgánu vztahem pracovněprávním i přesto, že nešlo o výkon 

závislé práce, člen statutárního orgánu byl zaměstnancem a společnost 

zaměstnavatelem. 

3.2.3. Souběh funkcí po rekodifikaci 

Po dvou letech ovšem přišel první leden roku 2014, který byl pro české soukromé 

právo zlomovým, neboť v účinnost vstoupil (nový) občanský zákoník nahrazující 

starý občanský zákoník a spolu s novým zákonem o obchodních korporacích nahradil 

taktéž obchodní zákoník. Pro předmět této práce se jednalo o zásadní změnu, neboť 

výše zmíněné ustanovení § 66d obchodního zákoníku nemělo v nové zákonné úpravě 

soukromého práva obdobu a otázka legality souběhu funkcí se tedy opět dostala na 

výsluní. 

V přípravy rekodifikačních předpisů se vyskytly pokusy souběh funkcí upravit již 

v první verzi zákona v roce 2008,119 vládní návrh zákona z roku 2011 obsahoval 

ustanovení § 47, které v zásadě kopírovalo úpravu obchodního zákoníku, včetně 

nadpisu ustanovení „Pověření obchodním vedením“,120 konečné znění zákona o 

obchodních korporacích tuto právní úpravu souběhu funkcí ovšem nepřevzalo a 

jediné ustanovení zákona přímo adresující souběh funkcí je ustanovení § 61 

                                                 

118 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.04.2018, sp.zn. 27 Cdo 1884/2017. 

119 RADA, Ivan. Souběh znovu a jinak. Právní rádce. 2007, č. 6, s. 14. ISSN 1210-6410. 

120 Parlament České Republiky, Poslanecká sněmovna, VI. volební období, rok 2011, Sněmovní tisk 

363/0 (vládní návrh). Dostupný online zde: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=71126&pdf=1. 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=71126&pdf=1
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upravující odměnu člena statutárního orgánu. Zákonodárce zde předvídá, že 

zaměstnanec může být zároveň členem statutárního orgánu, z čehož ovšem 

nedovozuji upravení souběhu funkcí tzv. pravého, nýbrž pouze nepravého – situaci, 

když člen statutárního orgánu vykonává v pracovním poměru s touto společností druh 

práce nepřekrývající se s působností člena statutárního orgánu. 

Tato absence výslovného povolení či jiné úpravy souběhu funkcí vedla v právní 

doktríně k řadě diskuzí. Na jednu stranu se objevoval názor, že absence pouhé dva 

roky účinného, výslovného umožnění souběhu funkcí v ustanovení § 66d obchodního 

zákoníku je projevem předpokladu zákonodárce, že souběh funkcí bude v souladu se 

zásadou legální licence možný, a tedy výslovné jeho povolení není nutné,121 neboť 

„zákon ani jakákoli konceptuální úvaha nevylučují možnost smluvních stran, aby si 

upravily práva a povinnosti tvořící jeden závazek ve více smlouvách“,122 tedy pokud 

nebudou dotčeny kogentně stanovená pravidla jako péče řádného hospodáře a zákaz 

konkurence, je pouze na vůli stran smlouvy, jak budou strukturovat svůj smluvní 

vztah.123 

Jiní autoři dovozovali, že neupravení této problematiky znamená návrat k ustálenému 

názoru utvořenému v soudní judikatuře, tedy návrat k zákazu tzv. pravého souběhu 

                                                 

121 HAVEL, Bohumil. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. Obchodněprávní revue. 

Praha: C.H. Beck, 2011, č. 12, s. 275. ISSN, 1803-65542009. 

122 Havel, Bohumil. Souběhy či smlouvy na doručitele. Zbláznil se stát? Právní rádce, Praha: 

Economia, 2012, č. 11, s. 40. ISSN 1210-6410. 

123 HAVEL, Bohumil. Výkon funkce člena statutárního orgánu, včetně smlouvy o výkonu funkce v 

prolnutí ZOK a ObčZ IN: Sborník XXII. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2014, s. 413. ISBN 

978-80-7502-029-1. 
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funkcí.124,125 K problematice se záhy vyjádřilo také Ministerstvo spravedlnosti, když 

byl vysloven shodný názor s těmito autory, tedy že absencí pravidla o povolení 

souběhu funkcí se právní stav vrací k judikatorně utvořeným názorům, jež souběh 

zapovídají, neboť pro jednu činnost nemohou být uzavřeny dvě smlouvy z důvodu 

nedostatku kauzy, a také nejsou naplněny podmínky závislé práce, proto se nemůže 

jednat o pracovní poměr.126 

Na tuto diskuzi navázali další autoři, objevil se názor, že nepřevzetím výslovného 

povolení souběhu funkcí do zákona o obchodních korporacích se proti němu 

zákonodárce vymezil v negativním smyslu a obchodní vedení tedy nelze vykonávat 

jinak než v rámci výkonu funkce člena statutárního orgánu, to ovšem nevylučuje, 

„aby smlouva o výkonu funkce odkazovala v jednotlivých ohledech na použití určitých 

částí úpravy zákoníku práce, nicméně pouze v rozsahu, v jakém to nebude v rozporu 

s úpravou pravidel výkonu funkce v občanském zákoníku, případně v zákoně o 

obchodních korporacích.“,127 což by taktéž šlo vyřešit přepsáním relevantních 

ustanovení ze zákoníku práce do samotné smlouvy o výkonu funkce. Pro možnost 

podřízení smlouvy o výkonu funkce zákoníku práce v mezích neodporujících 

                                                 

124 VRBA, Milan, ŘEHÁČEK, Oldřich. Nová úprava obchodních korporací a některé její souvislosti s 

insolvenčním právem. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, č. 10, strana 361. ISSN 1210-6410. 

125 ČECH, Petr. Souběhy funkcí zpět do neznáma. Právní rádce. Praha: Economia, 2013, č.10, s. 27. 

ISSN 1210-6410. 

126 Souběh funkcí již není od 1. 1. 2014 přípustný, 15.07.2014. Tiskový odbor Ministerstva 

spravedlnosti ČR. Dostupné online např. zde: http://www.bulletin-advokacie.cz/soubeh-funkci-jiz-

neni-od-1.-1.-2014-pripustny?browser=full. 

127 PIHERA, Vlastimil. Glosa k problematice tzv. souběhů. Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 

2014, č. 6, s. 172. ISSN, 1803-65542009. 
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kogentním zákonným pravidlům se vyjádřili i další.128,129 

Stejně jako v době před legislativním povolením souběhu funkcí dostala ústřední roli 

judikatura. V roce 2014130 i 2015,131 ač dle před-rekodifikační právní úpravy, rozhodl 

Nejvyšší soud v souladu s konstantní judikaturou tohoto soudu o nepřípustnosti tzv. 

pravého souběhu funkcí a neplatnosti pracovní smlouvy. Nejvyšší soud ovšem 

přivolil souběhu funkcí v případě, když místopředseda představenstva vykonával 

funkci obchodního ředitele v pracovním poměru, neboť se jeho náplň práce 

nepřekrývala stoprocentně s působností člena statutárního orgánu, řídil totiž pouze 

vymezenou oblast, a především byl v pozici obchodního ředitele podřízen 

generálnímu řediteli.132 Zdůrazněna byla sice nepřijatelnost pracovního poměru pro 

generálního ředitele, jednalo se ovšem do jisté míry o změnu názoru Nejvyššího 

soudu, neboť v předchozích rozhodnutích byly považovány za neplatné i pracovní 

smlouvy ředitelů s úzce vymezenou oblastí působnosti, pokud tato zároveň spadala 

do působnosti statutárního orgánu. Na právní jistotě ovšem toto rozhodnutí nepřidalo, 

neboť neobsahovalo bližší odůvodnění této postojové změny. 

V případě předsedy představenstva a zároveň generálního ředitele v pracovním 

poměru, u kterého Nejvyšší soud dovodil, v souladu s konstantní judikaturou, 

                                                 

128 LASÁK, Jan In: LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP, Tomáš DOLEŽIL a kol. Zákon 

o obchodních korporacích: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014, komentář k § 59. 421. ISBN 

9788074785375. 

129 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. IN: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, 

CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 173. ISBN 978-80-7400-540-4. 

130 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2014, sp.zn. 21 Cdo 632/2013. 

131 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2015, sp.zn. 21 Cdo 2687/2014. 

132 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. února 2015, sp. zn. 21 Cdo 496/2014. 
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neplatnost pracovní smlouvy,133 do případu ovšem zasáhl zlomovým nálezem v roce 

2016 Ústavní soud,134 který argumentoval, že zákaz tzv. souběhu funkcí v rozporu se 

zásadou legální licence, zásadou pacta sunt servanda, zvláštní zákonnou ochranu 

zaměstnance a právem na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky dotvořily až obecné soudy, což není přípustné bez přesvědčivých 

argumentů, které Ústavní soud v konstantní judikatuře dotvářející právo proti zájmu 

soukromých osob nenašel.  

Aplikaci pracovněprávních předpisů na výkon funkce člena statutárního orgánu či 

jiné právní vztahy, v nichž nejde o výkon závislé práce, nelze dle názoru Ústavního 

soudu paušálně vyloučit bez posouzení úmyslu stran a bez dostatečně přesvědčivé 

argumentace soudem, neboť takové rozhodnutí je v přímém nesouladu s účelem 

sledovaným zákonodárcem, tedy zvláštní zákonnou ochranu zaměstnance.135  

Pracovněprávní argumentace Nejvyššího soudu byla dle Ústavního soudu vnitřně 

rozporná, neboť dle ní se zákoník práce na činnost člena statutárního orgánu vůbec 

nevztahuje, zároveň ale způsobuje neplatnost právního jednání, na které nedopadá, 

tedy pracovní smlouvy. Dobrá víra (přinejmenším na straně zaměstnance), úmysl 

stran uzavřít platnou smlouvu podřízenou zákoníku práce a zákonná ochrana, která 

má pracovním právem být poskytnuta zaměstnanci, nikoliv zaměstnavateli, nemohou 

být vzhledem k absenci zákonného zákazu souběhu funkcí opomenuty. 

Obchodněprávní argumentace Nejvyššího soudu nebyla dle Ústavního soudu 

přesvědčivá a dotvářet ji na úrovni Ústavního soudu nelze. 

Bezprostřední reakcí na tento zlomový nález Ústavního soudu byla pochvala 

                                                 

133 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. května 2013, č. j. 21 Cdo 1781/2012-330. 

134 Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2016. sp.zn. . I ÚS 190/15. 

135 Dle ustanovení § 1a odst. 1 písm. a) zákoníku práce, dále nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, 

sp. zn. Pl. ÚS 83/06. 
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prosazení principu autonomie vůle v pracovním právu, tedy v odvětví nepochybně 

spadajícím do práva soukromého136 či obava ohledně praktické aplikace názoru 

soudu, dle kterého se pracovněprávními předpisy mohou řídit i jiné vztahy než závislá 

práce.137  

Nález Ústavního soudu ovšem nebyl nijak konkrétní, zejména se konkrétně nevyjádřil 

k otázce výslovného povolení souběhů, jen zdůraznil, že ponechává prostor obecným 

soudům, aby odůvodnily, proč si člen statutárního orgánu se společností nemohou 

upravit vzájemná práva a povinnosti smlouvou podřízenou zákoníku práce a proč 

v rámci dovolené delegace obchodního vedení na zaměstnance nelze toto delegovat 

na člena statutárního orgánu, se kterým by byla uzavřena pracovní smlouva. 

Na tento nález Ústavního soudu navázal velký senát Nejvyššího soudu,138 který 

připustil139 podřízení smlouvy o výkonu funkce zákoníku práce s tím, že ovšem 

nedojde ke vzniku pracovního poměru, nýbrž půjde nadále o vztah obchodněprávní, 

bez aplikace ustanovení zákoníku práce, která jsou v rozporu s kogentními 

ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. Domnívám 

se, že ve světle tohoto rozsudku budou posuzovány i v minulosti uzavřené pracovní 

smlouvy na výkon působnosti člena statutárního orgánu jako platné smlouvy o 

výkonu funkce, podřízené v donucovacími ustanoveními zákona povoleném rozsahu, 

zákoníku práce.  

                                                 

136 HAVEL, Bohumil. in HAVEL, B., SCHNEIDEROVÁ, Petra., BILINSKÁ, Iva, KRÁL, Jindřich. 

VERNER, Prokop, HRDLÍK, Martin, ŠPAČKOVÁ, Iva, THEOBALD, Hans-Ulrich. Konečně 

rozumný pohled na souběh funkcí? Právní rádce. Praha: Economia, 2016, č.10, s. 25. ISSN 1210-6410. 

137 DRÁPAL, Ljubomír. Jiné činnosti než závislá práce v základních pracovněprávních vztazích. 

Právní rádce. Praha: Economia, 2017, č.2, s. 50. ISSN 1210-6410. 

138 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. dubna 2018, sp.zn. 31 Cdo 4831/2017. 

139 Dosud Nejvyšším soudem odmítané, např. ještě rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 16. května 

2017, sp.zn. 21 Cdo 2999/2016. 
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K věci se také znovu vyjádřil Ústavní soud,140 který především opět potvrzuje 

možnost podřízení smlouvy o výkonu funkce zákoníku práce, stejně tak jako 

nenachází rozpor se zákonem v případě, kdy jedna osoba v postavení člena 

statutárního orgánu uzavře sama se sebou, jako zaměstnancem, pracovní smlouvu, 

neboť právnická osoba logicky nemůže jednat jinak, než na základě zastoupení 

členem statutárního orgánu.  

3.2.4. Zhodnocení současného právního stavu 

Dle mého názoru nebyla příležitost komplexně se vyrovnat s otázkou souběhu funkcí 

v rámci rekodifikace prozatím dostatečně využita. V průběhu přípravy nových 

soukromoprávních předpisů mohl být zohledněn a vyřešen rozpor mezi využíváním 

souběhů funkcí v praxi a judikaturou, která je zapovídá. Jelikož zákonodárce tuto 

příležitost nevyužil a soudní praxe se vrátila k judikatuře předchozích let, zasáhl 

Ústavní soud, ovšem ani jím způsobený obrat v aplikační praxi dle mého názoru 

situaci dostatečně neřeší. Nejedná se přitom o okrajovou a/nebo teoretickou otázku, 

souběh funkcí má řadu praktických dopadů a jako téma se pravidelně objevuje i v 

běžných novinách.141  

Motivací pro uzavření pracovní smlouvy se členem statutárního orgánu byla po řadu 

let úprava sociálního zabezpečení, zákonodárce postupem času tyto rozdíly v právní 

úpravě odstranil. Dnes je dle mého názoru motivaci nutno hledat jinde, zejména ji lze 

spatřovat ve snaze zakotvit jiná podstatná práva dle zákoníku práce do vztahu mezi 

společností a členem statutárního orgánu. Podle současné zákonné úpravy a jejího 

soudního výkladu se na člena statutárního orgánu, jehož smlouva se v povoleném 

rozsahu řídí zákoníkem práce, neuplatní v zásadě žádné výhody, které by člen 

statutárního orgánu v postavení zaměstnance měl rád na svojí straně a v procesu 

                                                 

140 Nález Ústavního soudu ze dne 21. srpna 2018, sp.zn. II. ÚS 669/17. 

141 Např. zadané heslo „souběh funkcí hospodářské noviny“ ve vyhledávači Google vrátí desítky 

článku za posledních cca 10 let. 
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uzavírání pracovní smlouvy se o jejich úpravu ve svůj prospěch, domnívám se, 

pokusil.  

Odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení povinnosti výkonu funkce člena 

statutárního orgánu s péčí řádného hospodáře bude jistě nadále bez jakéhokoliv 

omezení vyplývajícího z pracovního práva, což mi ostatně přijde v pozici 

vrcholového manažera-člena statutárního orgánu adekvátní. Ve věci odměny za 

výkon funkce si taktéž nemyslím, že by se mohla aplikovat stěžejní ustanovení 

zákoníku práce, to už jenom z důvodu, že dle § 59 odst. 3 může být výkon funkce i 

bezplatný, dle § 61 zákona o obchodních korporacích musí taktéž jakákoliv odměna 

být schválena valnou hromadou, a to schválena písemně. Aplikaci např. ustanovení o 

minimální či zaručené mzdě by byla v rozporu s touto bezpochyby kogentní úpravou 

zákona o obchodních korporacích, jedná se ovšem spíše o teoretickou úvahu 

vzhledem k obvyklé odměně vrcholových manažerů. Zvýšená ochrana při skončení 

vztahu dle zákoníku práce, tedy výlučně stanovené výpovědní důvody a výpovědní 

doba, se dle mého názoru z důvodu kogentní úpravy taktéž na samotné odvolání člena 

statutárního orgánu nepoužije z důvodu jasně kogentní úpravy v zákoně o obchodních 

korporacích.  

Zde ostatně spatřuji jeden z hlavních praktických dopadů v rámci celé historie 

souběhu funkcí, neboť členové statutárního orgánu u soudu často uplatňují mimo jiné 

nárok na doplacení mzdy za období mezi okamžikem odvolání z funkce a koncem 

výpovědní doby, případně také odstupné dle zákoníku práce. Dosáhnout cíle, který 

sledují tyto pracovněprávní instituty, lze dle mého ovšem velice blízce také smluvní 

úpravou mimo pracovní právo. Jednak je mezi společností a členem statutárního 

orgánu sjednávána odměna, o které se typicky vyjednává a člen statutárního orgánu 

by se ve vlastním zájmu měl snažit o sjednání odměny právě v takové výši, aby za ni 

byl ochoten nést zvýšené riziko spojené s jeho funkcí i bez ochrany poskytnuté 

pracovněprávními předpisy. Akceptace této úrovně odpovědnosti je dle platného 

práva součástí plnění člena statutárního orgánu vůči společnosti, kterému odpovídá 

protiplnění ve formě, mimo jiné, právě sjednané odměny. 
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Obdobně lze nahradit výpovědní dobu odstupným např. ve výši odměny za počet 

měsíců odpovídající přiměřené výpovědní době. Navíc, byť i dle recentní judikatury 

platí, že pracovní poměr je považován dosazením do funkce člena statutárního orgánu 

za konkludentně ukončený,142 lze ve smlouvě o výkonu funkce sjednat určitá plnění 

dokonce i pro období po skončení výkonu funkce.143 

Judikatura tedy nyní váhavě toleruje podřizování manažerských smluv v určitých 

mezích zákoníku práce, což považuji za pozitivní vzhledem k dosud častému 

nakládání se členy statutárních orgánů jako se zaměstnanci, do budoucna ale 

problematické. Jsem toho názoru, že se nemusí nutně jednat o správný způsob 

sjednávání smluv o výkonu funkce, neboť použití pracovněprávních institutů mimo 

pracovní právo může být nepředvídatelná. Spíše než odkazování na zákoník práce 

jako celek nebo jeho jednotlivé instituty či ustanovení, považuji za vhodné 

samostatnou smluvní úpravu, která může znamenat také podstatně méně 

administrativy. Korporační praxe v České republice ovšem historicky odkazuje při 

této úpravě na pracovní právo, tento problém tedy nekončí, neboť je nutné nadále řešit 

otázku co s tím, když je sjednána „špatná“ smlouva neobsahující práva a povinnosti, 

které v ní strany – zejména člen statutárního orgánu – chtěly.  

Zásahem Ústavního soudu již zřejmě ukončené zneplatňování „pracovních“ smluv 

členů statutárních orgánu jako celku je tedy velkým a pozitivním krokem, kterým 

snad definitivně končí praxe odnětí nároku na jakoukoliv odměnu, resp. dokonce 

vznik povinnosti jejího vracení členem statutárního orgánu jako bezdůvodného 

obohacení. I přesto je ale právní jistota ohledně práv a povinností člena statutárního 

orgánu ve vztahu ke společnosti nízká. Dokud praxe nepřejde k výslovné smluvní 

úpravě práv a povinností společnosti a člena statutárního orgánu, očekávám řadu 

nejasností a sporů ohledně aplikace jednotlivých institutů či ustanovení zákoníku 

                                                 

142 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2018, sp.zn. 27 Cdo 4479/2017. 

143 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp zn. 29 Cdo 4082/2016, ze dne 23. 8. 2018. 
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práce. 

3.3. Shrnutí a dílčí závěr 

Z výše uvedeného rozboru postavení zaměstnance a člena statutárního orgánu 

vyplývá řada podstatných odlišností v postavení těchto dvou skupin osob. Pracovní 

poměr je charakteristický vztahem podřízenosti a nadřízenosti, což není pro oblast 

soukromého práva typické, neboť v oblasti závazků jsme zvyklí na rovnost smluvních 

stran. Zaměstnavatel má jako silnější strana pracovněprávního vztahu výhodnější 

pozici při vyjednávání pracovní smlouvy, velice výrazným projevem nadřízenosti je 

oprávnění zaměstnavatele jednostranně určovat pracovní podmínky, včetně možnosti 

následné změny podmínek již jednou určených.  

Zaměstnavatel rozhoduje jednostranně o naprosto zásadních podmínkách vztahu se 

zaměstnancem, jako je doba odpočinku, pracovní doba či dokonce odměna. Toto 

vzájemně nerovné postavení zaměstnavatele a zaměstnance vede historicky 

k výrazným zásahům zákonodárce do smluvní svobody stran pracovněprávních 

vztahů, zákonodárce má tedy možnost určovat řadu podmínek jednostranně, musí se 

ovšem pohybovat v zákonodárcem relativně striktně vymezených zákonných 

mantinelech, které mají omezit negativní dopady do osobního a sociálního postavení 

zaměstnanců. Taktéž podotýkám ještě jednu odlišnost pracovního práva od ostatních 

odvětví, tedy že pracovní smlouvy mohou být podřízeny smlouvám kolektivním, 

jejichž stranou nejsou zaměstnanci a často ani jednotliví zaměstnavatelé. Tento jev je 

v České republice vzácnější než třeba ve srovnávaném Německu, přesto stojí za 

zmínku, neboť se v rámci právního řádu se jedná o poměrně unikátní záležitost. 

Oproti tomu vztah člena statutárního orgánu a společnosti je podstatně bližší 

typickému obchodněprávnímu vztahu, kde si sobě rovné strany mají sjednat 

podmínky fungování bez větších zásahů zákonodárce. Pro výkon funkce statutárního 

orgánu si vůbec není třeba sjednávat místo výkonu práce, ze zákona výchozím 

nastavením odměny za výkon funkce je její absence, tedy bezúplatnost funkce. Vztah 

společnosti a člena statutárního orgánu nemá dle zákona být založen na subordinaci, 
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právě naopak, nejvyšší orgán společnosti má ze zákona zákaz udělovat členům 

statutárního orgánu pokyny, pokud o ně sami ad hoc nepožádají.  

Zaměstnanci jsou ve velkém chráněni před výpovědí, neboť zaměstnavatel nemůže 

dát zaměstnanci výpověď libovolně, nýbrž pouze při naplnění některého z kogentně 

stanovených výpovědních důvodů. I přes naplnění některé skutkové podstaty existují 

skupiny zaměstnanců, kteří jsou před výpovědí chráněni, jelikož se nachází 

v mimořádné a/nebo obtížné životní situaci, ve které by jim výpověď drasticky 

zasáhla do osobních, finančních a sociálních poměrů, zejména proto, že by si byli jen 

těžko schopni najít v dohledném časovém horizontu novou práci a tím způsob obživy. 

Zaměstnanci v životní situace ztížené těhotenstvím a péčí o dítě v prvních letech jeho 

života jsou dokonce chráněni i proti okamžitému zrušení pracovního poměru.  

Členové statutárních orgánů naopak mohou být jednostranně odvolání bez uvedení 

důvodu. Nemají také benefit výpovědní doby poskytující přechodné období pro 

nalezení nového uplatnění. Sami sice mohou jejich působení ve statutárním orgánu 

taktéž jednostranně ukončit, ze zákona jsou ovšem omezeni určitou „výpovědní 

dobou“, která tedy funguje spíše v jejich neprospěch. Limitace náhrady škody ex ante 

je u členů statutárních orgánů výslovně zakázána, naopak, v určitých situacích může 

být zpuštěn režim jejich osobního ručení za závazky společnosti či sankce spočívající 

v jejich vyloučení z výkonu funkce člena voleného orgánu jakékoliv právnické osoby 

po příštích několik let. 

Řada těchto aspektů může být sjednána od zákona odlišně ve smlouvě o výkonu 

funkce, kde záleží, stejně jako v každém jiném obchodněprávním vztahu, na 

vyjednávací pozici, kterou zákonodárce u člena statutárního orgánu předpokládá jako 

postavenou společnosti na roveň. 

Pro pracovní poměr je typický osobní výkon funkce, zaměstnanec se tedy nemůže 

nechat při výkonu závislé práce zastoupit a přenést její výkon na třetí subjekt. Toto je 

u člena statutárního orgánu obdobné, neboť jak vyplývá z ustanovení § 159 odst. 2 

občanského zákoníku, je člen statutárního orgánu povinen vykonávat jeho funkci 

osobně, nepoužije se tedy ustanovení § 2434 občanského zákoníku, které umožňuje 
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příkazníkovi svěřit provedení zadaného pokynu třetí osobě. 144 Člen statutárního 

orgánu může ovšem pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena téhož orgánu, aby za 

něho při jeho neúčasti hlasoval. 

Z hlediska daní a odvodů mají členové statutárních v zásadě stejný režim jako 

zaměstnanci, jsou ovšem mj. znevýhodněni neposkytnutím náhrady příjmu na začátku 

pracovní neschopnosti či v oblasti odstupného, které podléhá v každém případě 

odvodům na sociální zabezpečení, zatímco odstupné zaměstnanců při skončení 

pracovního poměru z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele či z důvodu 

neschopnosti nadále vykonávat práci ze zdravotních důvodů způsobených prací či 

v souvislostí s ní je od těchto odvodů osvobozeno. 

S ohledem na tyto odlišnosti v postavení zaměstnance a člena statutárního orgánu je 

nutno se vypořádat s otázkou souběhu pracovního poměru s funkcí člena statutárního 

orgánu v České republice. Po většinu skoro dvacet pět let dlouhého období od návratu 

svobodného podnikání do české ekonomiky byl souběh funkcí zákonem výslovně 

neupraven a konstantní judikaturou nejvyšších soudních instancí zakázán. Postavení 

zaměstnance je pracovním právem podstatně chráněno, a to zejména v otázkách 

náhrady škody a rozvázání pracovního poměru, zatímco člen statutárního orgánu je 

především v těchto dvou klíčových oblastech v naprosto opačném postavení, 

zákonem chráněna je naopak společnost, respektive její tzv. stakeholders. 

Soudy zakazovaly souběh funkcí zejména s odkazem na argumenty týkající se 

absence znaků závislé práce, nemožnosti omezení odpovědnosti člena statutárního 

orgánu, nejasnosti ohledně pozice osoby v souběhu funkcí při zastupování společnosti 

navenek a konflikt zájmů při uzavírání pracovní smlouvy z důvodu „vyjednávání 

sama se sebou“. Tyto argumenty byly po dva roky ignorovány, když s účinností od 

                                                 

144 LASÁK, Jan In: LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP, Tomáš DOLEŽIL a kol. Zákon 

o obchodních korporacích: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014, komentář k § 59. 421. ISBN 

9788074785375. 
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roku 2012, právě za účelem přiblížení právní úpravy podnikatelské praxi, 

Ministerstvo spravedlnosti novelou obchodního zákoníku souběh funkcí výslovně 

povolilo, ač poslední argument ohledně střetu zájmů novelou zákona výslovně 

adresován nebyl.  

Zákonodárcem vytvořený pokojný stav netrval ovšem dlouho, neboť spolu 

s rekodifikací soukromého práva a nahrazením starého občanského zákoníku a 

obchodního zákoníku novými předpisy, byla otázka výslovného povolení či zákazu 

souběhu funkcí z finálního znění zákonů vynechána. Soudy se v letech bezprostředně 

po této rekodifikaci vrátily k dřívějšímu soudnímu názoru, tedy soudně dovozenému 

zákazu tzv. pravého souběhu funkcí a z něj vycházející neplatnosti pracovních smluv 

členů statutárního orgánu. 

Ke zvratu došlo po rozhodnutí Ústavního soudu v roce 2015, když soud vzhledem 

k absenci výslovného zákonného zákazu souběhu funkcí a s odkazem na zásadu 

legální licence dovolující soukromým osobám každé jednání, které není právem 

zakázáno, dovodil, že souběh funkcí čistě ze zákona zakázaný není a obecné soudy 

pro jeho konstantně judikovaný zákaz nepřinesly dostatečně přesvědčivé argumenty, 

které musí soudy dotvořit. 

Ke dni uzavření rukopisu známá soudní rozhodnutí reflektující tento názor Ústavního 

soudu souběh funkcí v českém právu nadále nepovolují, funkce člena orgánu 

společnosti tedy nesmí být vykonávána plně v režimu zákoníku práce zejména 

z důvodu absence znaků závislé práce. Názor soudu na platnost právního jednání jako 

takového se ovšem změnil, neboť pracovní smlouvy uzavřené na výkon funkce člena 

statutárního orgánu již nepovažuje za neplatné, nýbrž za smlouvy o výkonu funkce 

podřízené zákoníku práce v rozmezí přípustném s ohledem na kogentní ustanovení 

zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. 

Tento názor v českém právu je dle mého názoru dobrým krokem, ovšem daleko od 

ideálu právní jistoty, neboť se domnívám, že neřeší praktické důvody používání 

pracovní smlouvy ve vztahu člena statutárního orgánu se společností a zachovává 

právní nejistotu, jelikož není v praxi jasné, jaká práva a povinnosti pro strany smlouvy 
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o výkonu funkce v případě tohoto podřízení zákoníku práce vlastně stranám vznikají. 

Jisté se prozatím zdá, že v základních otázkách vzniku a zániku funkce z hlediska 

zákona o obchodních korporacích (např. odvolání bez udání důvodu s okamžitou 

účinností) či otázka odpovědnosti (neomezená odpovědnost za výkon funkce) se 

zákoníkem práce řídit nebude, u ostatních aspektů bude záležet na konkrétních 

okolnostech. Domnívám se, že právě tyto aspekty vztahu chtěl přinejmenším člen 

statutárního orgánu ve svůj prospěch prostřednictvím uzavření „pracovní“ smlouvy 

upravit, což na jednu stranu možné není, na druhou stranu toto lze ošetřit smluvní 

úpravou, jak konkrétněji uvádím v hodnotící podkapitole. 

Otázku souběhu funkcí v českém právu stále nepovažuji za zcela vyřešenou. Členům 

statutárních orgánů s pracovní smlouvou již není odebírán nárok na odměnu ani účast 

sociálním zabezpečení zněplatňováním jejich smluv, proto se nedomnívám, že se 

v této otázce dočkáme zásahu zákonodárce obdobně jako za účinnosti obchodního 

zákoníku. Jediný způsob pro nastolení právní jistoty oproti současnému právnímu 

stavu spatřuji jednak v užití výslovné smluvní úpravy namísto odkazování na 

pracovněprávní instituty a jednak v paralelním postupném vyjasňování přípustnosti 

či nepřípustnosti aplikace jednotlivých institutů a jejich rozsahu na vztah člena 

statutárního orgánu se společností soudy. 

4. Pracovní poměr a členství ve statutárním orgánu obchodní 

korporace dle práva SRN 

4.1. Klíčové aspekty problematiky dle německého práva 

4.1.1. Bürgerliches Gesetzbuch a Dienstvertrag 

Již v první kapitole jsem zmínil, že německý zákonodárce dosud nebyl schopen 

shromáždit úpravu pracovněprávních institutů v jednom kodexu. A stejně tak jako 

v německé právní úpravě nenajdeme zákoník práce, dlouhou dobu v něm neexistoval 

ani zákonem upravený smluvní typ nazvaný pracovní smlouvou (Arbeitsvertrag). 

Jádrem pracovněprávní úpravy v Německu je totiž BGB – výše nadefinovaný 
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německý občanský zákoník – klíčová je zejména právní úprava tzv. služební smlouvy 

(Dienstvertrag).  

Výkon činnosti pro jiného je v německém právním systému možný na několika 

různých právních základech, pro přehlednost a zejména objasnění pojmu 

Dienstvertrag v německém právu přikládám následující schéma: 145 

 

Ze schématu vyplývá, že soukromoprávní výkon činnosti (privatrechtlich) pro jiného 

může být na smluvním (vertraglich) či nesmluvním (außervertraglich) základě – 

nesmluvní např. v rámci rodiny. Mezi soukromoprávní smlouvy poté řadíme smlouvu 

o dílo, příkaz, společnost občanského práva a služební smlouvu (Dienstvertrag).  

                                                 

145 Schéma převzato z: HROMADKA, Wolfgang, MASCHMANN, Frank. Arbeitsrecht Band 1: 

Individualarbeitsrecht. Passau: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, s. 2. ISBN 978-3-662-56490-

5. 
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Institut tzv. služební smlouvy může být na první pohled lehce matoucí. Služební 

smlouva se odlišuje od smlouvy o dílo tím, že nejde o výsledek, nýbrž o poskytování 

služby, a od příkazu se zase liší úplatností. Zároveň je služební smlouva jako taková 

zastřešujícím pojmem pro jednak výkon nezávislé činnosti (selbstständig) a jednak 

závislé práce (persönlich abhängig).  

Výchozí úpravu služební smlouvy nalezneme v ustanovení § 611 a násl. německého 

občanského zákoníku. Důvodem pro to, proč v německém právu nacházíme 

Dienstvertrag jako smluvní typ, který se ovšem v praxi člení na obecnou „služební 

smlouvu“ pro jakékoliv služby nespadající pod ostatní zákonem upravené smluvní 

typy, a dále podtyp služební smlouvy, kterou je smlouva pracovní, je opomenutí 

zákonodárce kritizované již ve dvacátých letech minulého století. 146 Prakticky hned 

po vstupu BGB v účinnost se užívání ustanovení upravujících služební smlouvu 

rozštěpilo do dvou podmnožin. První touto podmnožinou jsou služby zahrnující 

v praxi nejčastěji práce vyžadující bezprostřední, osobní a duševní pracovní výkon,147 

jde tedy v dnešní době o lékaře, advokáty, daňové poradce či např. auditory. Druhá 

podmnožina je potom ta vyžadující výkon závislé práce. 

Zmíněné rozštěpené užívání ustanovení o služební smlouvě postupně proniklo i přímo 

do textu zákona,148 když některá novější ustanovení BGB o služební smlouvě platí 

bezprostředně a výlučně pouze pro pracovní poměr, jako např. § 613a BGB upravující 

práva a povinnosti při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, či 

                                                 

146 HOENIGER, Heinrich. In: Úvod sbírky zákonů „Arbeitsrecht: Sammlg d. reichsgesetzl. 

Vorschriften zum Arbeitsvertrag“, vydané autory HOENIGER, Heinrich a WEHRLE, Emil. 

Mannheim: Benshemier Verlag, 1920. 

147 FLEISCHMANN, Eugene. Die freien Berufe im Rechtsstaat. Berlin: Verlag Duncker u. Humblot, 

1970, s. 33. ISBN 978-3-428-01882-6. 

148 MÜLLER-GLÖGE, Rudi In: LIMPERG, Bettina, SÄCKER, Franz Jürgen, RIXECKER, Roland, 

OETKER, Hartmut. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 7. vydání. München: C.H. 

Beck, 2015, BGB § 611 Rn. 1-6. ISBN 9783406665400. 
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§ 623 BGB upravující písemnou formu pro právní jednání ukončující pracovní 

poměr.  

Jiným projevem tohoto zákonodárného vývoje jsou také ustanovení, která odkazují 

na právní úpravu mimo BGB, aplikovatelnou ovšem opět pouze na pracovněprávní 

vztahy, např. § 620 odst. 3 BGB odkazující na Teilzeit- und Befristungsgesetz (zákon 

o práci na částečný pracovní úvazek a o pracovních poměrech na dobu určitou). 

Všechna ostatní ustanovení BGB je potom ve vztahu k zaměstnancům nutno vykládat 

s ohledem na zásady pracovního práva.149 

4.1.2. Pracovní smlouva a závislá práce 

Ze služební smlouvy, na základě které byla vykonávána závislá práce, se až 

nedávno150 vydělil zákonem samostatně upravený smluvní typ, a to pracovní smlouva 

(Arbeitsvertrag) dle ustanovení § 611a BGB. Německé právo zde implicitním 

způsobem definuje zaměstnance za účelem odlišení závislé pracovní smlouvy od 

ostatních smluv, na základě kterých je vykonávána nezávislá práce – důvodem pro 

tuto úpravu je potřeba ochrany na straně zaměstnance.151  

                                                 

149 MÜLLER-GLÖGE, Rudi In: LIMPERG, Bettina, SÄCKER, Franz Jürgen, RIXECKER, Roland, 

OETKER, Hartmut. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 7. vydání. München: C.H. 

Beck, 2015, BGB § 611 Rn. 7-8. ISBN 9783406665400. 

150 Novela ze dne 21. února 2017. Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 

anderer Gesetze vom 21. Februar 2017. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 8, ausgegeben zu 

Bonn am 28. Februar 2017. 

151 HROMADKA, Wolfgang, MASCHMANN, Frank. Arbeitsrecht Band 1: Individualarbeitsrecht. 

Passau: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, s. 18-19. ISBN 978-3-662-56490-5. 
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Zákonná definice závislé práce obsažená v ustanovení § 611a BGB152,153 říká, že  

zaměstnanec je povinen vykonávat v podřízenosti k jinému a osobní závislosti práci 

jím určenou a dle jeho pokynů, dále že nařizovací právo může zahrnovat určení 

obsahu, způsobu provedení, času a místa činnosti. Za podřízeného pokynům je 

považován ten, kdo si zásadně nemůže sám svoji činnost volně uspořádat a určit 

pracovní dobu. Zákonodárce doplňuje, že stupeň osobní závislosti závisí také na 

                                                 

152 Celé originální znění ustanovení § 611a BGB v platném znění: „§ 611a Arbeitsvertrag 

(1) Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung 

weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das 

Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. Weisungsgebunden 

ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Der 

Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. 

Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände 

vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein 

Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. 

(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.“ 

153 Český překlad vytvořený autorem této práce: „§ 611a Pracovní smlouva 

(1) Na základě pracovní smlouvy je zaměstnanec povinen vykonávat v podřízenosti 

k jinému a osobní závislosti práci jím určenou a dle jeho pokynů. Nařizovací právo 

může zahrnovat určení obsahu, způsobu provedení, času a místa činnosti. Podřízen 

pokynům je ten, kdo si zásadně nemůže sám svoji činnost volně uspořádat a určit 

pracovní dobu. Stupeň osobní závislosti závisí také na povaze příslušné činnosti. Pro 

určení, zda existuje pracovní smlouva, musí být společně posouzeny všechny 

okolnosti. Pokud ze skutečného plnění smlouvy vyplývá, že se jedná o pracovní poměr, 

na pojmenování smlouvy nezáleží. 

(2) Zaměstnavatel je povinen platit sjednanou odměnu.“ 
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povaze příslušné činnosti.  

Dle názoru právní vědy tato zákonná definice sama o sobě zcela jistě není dostatečná, 

a pro odlišení zaměstnance od jiných osob v postavení nezávislého „dodavatele“ bude 

třeba ještě mnoho výkladu a konkretizace.154 Jelikož je zákonná definice závislé práce 

v německém právu nová a pojem byl dosud definován pouze judikaturou, objevují se 

názory, které tuto definici odmítají jako nadbytečnou,155 s čímž ovšem jiní nesouhlasí, 

neboť zákonná definice, kterou zákonodárce sám nevytvořil, nýbrž skoro v poměru 

jedna ku jedné převzal z rozsudku Spolkového pracovního soudu.156 Tato otázka je 

sporná právě z toho důvodu, že pracovní soudy v jejich definici závislé práce nikdy 

nebyly zcela jednotné, z čehož lze ovšem dovozovat, že zákonná definice vhodná a 

nutná ve výsledku je.157  

V definici samotné je kritizováno zejména opomenutí podmínky tzv. Eingliederung, 

tedy začlenění do organizační struktury,158 lze se domnívat, že se jedná o projev 

postupného posunu od práce v továrnách či v zemědělství až k tzv. digitálnímu 

nomádismu, tedy stále více se rozšiřujícímu stylu práce pouze prostřednictvím 

laptopu z druhé strany světa. 

Klíčovým bodem nové zákonné definice je ovšem, stejně jako dosud v judikatuře a 

                                                 

154 PREIS, Ulrich In: Müller-Glöge, Rudi, PREIS, Ulrich, SCHMIDT, Ingrid, DIETERICH, Thomas, 

HANAU, Peter, SCHAUB, Günter. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht. 19. vydání. Leinen: C.H. 

Beck, 2019, BGB § 611a Rn. 3. ISBN 978-3-406-72471-8. 

155 RICHARDI, Reinhard. Der Arbeitsvertrag im Licht des neuen § 611 a BGB. Neue Zeitschrift für 

Arbeitsrecht. München: C.H. Beck, 2017, č. 1, s. 38. ISSN 0943-7525. 

156 Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu, 24.08.2016 - 7 AZR 625/15. 

157 WANK, Rolf. Der Arbeitnehmer-Begriff im neuen § 611a BGB. Arbeit und Recht. Frankfurt am 

Main: Bund-Verlag 2017, č. 4, s. 144. ISSN 0003-7648. 

158 WANK, Rolf. Der Arbeitnehmer-Begriff im neuen § 611a BGB. Arbeit und Recht. Frankfurt am 

Main: Bund-Verlag 2017, č. 4, s. 153. ISSN 0003-7648. 
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právní nauce, osobní závislost zaměstnance,159 která odlišuje pracovní smlouvu od 

jiných služebních smluv, neboť namísto svobodného řízení vlastní činnosti toto 

provádí jiná osoba, což vyplývá, dle této nové definice, buď z vázanosti pokyny 

zaměstnavatele či ze závazku k výkonu práce určené někým jiným. Užším z těchto 

dvou kritérií je vázanost pokyny, bez které by se zásadně o pracovní poměr 

nejednalo.160 

Jiným zmiňovaným bodem je také nová zákonná definice nařizovacího práva 

zaměstnavatele, neboť se jedná o definici jednak neúplnou a jednak již jinde 

v německém právním řádu obsaženou,161 jež zároveň určuje omezení tohoto 

nařizovacího práva, rozšiřuje ho taktéž na pořádek a chování zaměstnance v podniku 

a předepisuje v rámci výkonu nařizovacího práva také zohlednit případná omezení 

zaměstnance.  

Podobně je také vytýkáno, že německý obchodní zákoník, v platném znění 

(Handelsgesetzbuch, dále jako „HGB“) již ve svém ustanovení § 84 odst. 1 věta druhá 

                                                 

159 PREIS, Ulrich In: Müller-Glöge, Rudi, PREIS, Ulrich, SCHMIDT, Ingrid, DIETERICH, Thomas, 

HANAU, Peter, SCHAUB, Günter. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht. 19. vydání. Leinen: C.H. 

Beck, 2019, BGB § 611a Rn. 10. ISBN 978-3-406-72471-8. 

160 PREIS, Ulrich. § 611a BGB – Potenziale des Arbeitnehmerbegriffes. Neue Zeitschrift für 

Arbeitsrecht. München: C.H. Beck, 2018, č. 13, s. 817. ISSN 0943-7525. 

161 Ustanovení § 106 Gewerbeordnung (živnostenského zákona):  

„§ 106 Weisungsrecht des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher 

bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer 

Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt 

sind. Dies gilt auch hinsichtlich der Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Bei der 

Ausübung des Ermessens hat der Arbeitgeber auch auf Behinderungen des Arbeitnehmers Rücksicht 

zu nehmen.“ 
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říká162 k nezávislé práci v rámci úpravy obchodního zastoupení, že „Nezávislým je 

ten, kdo si zásadně může sám volně uspořádat svoji činnost a určit pracovní dobu.“, 

zákonodárce tedy při tvorbě definice zaměstnance pouze použil tuto definici nezávislé 

práce a otočil ji, zatímco zmíněné ustanovení, nyní zjevně nadbytečné, odstraněno 

nebylo. 

Domnívám se, že řada těchto nedostatků je způsobena neexistencí kodifikace 

pracovního práva ve Spolkové republice Německo a v důsledku roztříštění právní 

úpravy takto komplexního právního odvětví jim lze jen s těží plně předejít. 

4.1.3. Vznik a skončení pracovního poměru 

Pracovní poměr dle německého práva vzniká uzavřením pracovní smlouvy, která má 

předepsáno ještě méně podstatných náležitostí než její česká obdoba. Essentialia 

negotii, na kterých se musí zaměstnavatel se zaměstnancem pro uzavření pracovní 

smlouvy shodnout, jsou dle ustanovení § 611 odst. 1 BGB pouze druh práce a den 

nástupu do práce.163 Nutné zároveň je, aby mezi stranami panovala shoda na tom, že 

činnost bude odměněna,164 výše odměny jako taková sjednána být nemusí. Nebude-li 

výše odměny určena jinak, dle ustanovení § 612 odst. 2 BGB platí, že byla sjednána 

odměna ve výši obvyklé odměny.  

Není-li sjednána pracovní doba či doba trvání pracovního poměru, budou tyto 

                                                 

162 „Selbständig ist, wer im wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen 

kann.“ 

163 PREIS, Ulrich In: Müller-Glöge, Rudi, PREIS, Ulrich, SCHMIDT, Ingrid, DIETERICH, Thomas, 

HANAU, Peter, SCHAUB, Günter. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht. 19. vydání. Leinen: C.H. 

Beck, 2019, BGB § 611a Rn. 311. ISBN 978-3-406-72471-8. 

164 Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 15.10.2013, sp.zn. 9 AZR 572/12. 
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podřízeny obvyklým poměrům či podnikovým zvyklostem165 s tím, že v případě 

pochybností platí, že byl sjednán plný úvazek.166  

Ze zákona nevyplývá pro pracovní smlouvu obecný požadavek formy, ten nebyl 

dovozen ani judikaturou, není tedy na rozdíl od české úpravy nutné, aby pracovní 

smlouva byla uzavřena písemně; možný je i konkludentní vznik pracovního 

poměru.167 Pro některé případy ovšem lze nalézt zvláštní úpravu, zejména nutno 

podotknout, že dle ustanovení § 14 odst. 4 zákona Teilzeit- und Befristungsgesetz168 

je zákonem předepsaná písemná forma pro ujednání o pracovním poměru na dobu 

určitou, zbytek smlouvy ovšem může být upraven pouze ústně.169 Dále lze povinnost 

písemné formy nalézt například v případě uzavírání tzv. Ausbildungsvertrag, tedy 

smlouvy, na základě které získává učeň v podniku odbornou přípravu.170 Povinnost 

písemné formy pracovní smlouvy může často vyplývat také z tarifní smlouvy.171 

Absence obecného požadavku písemné formy samozřejmě neznamená, že němečtí 

zaměstnanci typicky nemají písemný důkaz o jejich pracovním poměru, neboť 

                                                 

165 PREIS, Ulrich In: Müller-Glöge, Rudi, PREIS, Ulrich, SCHMIDT, Ingrid, DIETERICH, Thomas, 

HANAU, Peter, SCHAUB, Günter. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht. 19. vydání. Leinen: C.H. 

Beck, 2019, BGB § 611a Rn. 311. ISBN 978-3-406-72471-8. 

166 Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 21.06.2011, sp.zn. 9 AZR 236/10. 

167 PREIS, Ulrich In: Müller-Glöge, Rudi, PREIS, Ulrich, SCHMIDT, Ingrid, DIETERICH, Thomas, 

HANAU, Peter, SCHAUB, Günter. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht. 19. vydání. Leinen: C.H. 

Beck, 2019, BGB § 611a Rn. 314. ISBN 978-3-406-72471-8. 

168 Zákon o práci na částečný pracovní úvazek a o pracovních poměrech na dobu určitou. 

169 HROMADKA, Wolfgang, MASCHMANN, Frank. Arbeitsrecht Band 1: Individualarbeitsrecht. 

Passau: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, s. 95. ISBN 978-3-662-56490-5. 

170 Požadavek vyplývá z ustanovení § 11 Berufsbildungsgesetz (zákona o odborném vzdělávání). 

171 HROMADKA, Wolfgang, MASCHMANN, Frank. Arbeitsrecht Band 1: Individualarbeitsrecht. 

Passau: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, s. 152. ISBN 978-3-662-56490-5. 
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německý zákonodárce, z důvodu nekodifikace dokonce v samostatném zákoně, 

předepisuje povinnost potvrzení pracovního poměru zaměstnavatelem. Jak 

předepisuje Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden 

wesentlichen Bedingungen,172 má zaměstnavatel dle německého práva povinnost do 

jednoho měsíce ode dne nástupu do práce zaměstnanci předat písemnou a podepsanou 

informaci, která slouží jako důkaz pracovního poměru, a obsahuje údaje shodující se 

s těmi, které musí být dle českého práva obsaženy v pracovní smlouvě a/nebo 

v informování o obsahu pracovního poměru dle § 37 zákoníku práce. 

Skončení pracovního poměru 

Způsoby skončení pracovního poměru v německém právu jsou upraveny v řadě 

dílčích zákonů a v samotném BGB, což v této složité situaci zaměstnancům značně 

ztěžuje možnosti poznání práva. Rozvazovací právní jednání musí být dle ustanovení 

§ 623 BGB vždy činěna v písemné formě a jediným dvoustranným rozvazovacím 

právním jednáním dle německého práva je dohoda o skončení pracovního poměru 

(Aufhebungsvertrag), jejíž přípustnost se ovšem dovozuje pouze z obecného principu 

smluvní svobody dle ustanovení § 311 odst. 1 BGB, nikoliv ze zvláštní 

pracovněprávní úpravy. 

Rozvázání pracovního poměru na dobu neurčitou jednostranným právním jednáním 

proběhne řádnou či mimořádnou výpovědí (ordentliche Kündigung, außerordentliche 

Kündigung). Zvláštním případem výpovědi je poté Änderungskündigung dle 

ustanovení § 2 zákona o ochraně před výpovědí, když zaměstnavatelem daná 

výpověď zároveň obsahuje nabídku k pokračování pracovního poměru za jiných 

podmínek. Podobně jako v českém právu vyplývá toto právo výpovědi ze zákona a 

                                                 

172 Zákon o dokladu o podstatných podmínkách pracovního poměru. 
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nelze jej vyloučit.173 

Zatímco mimořádná výpověď rozvazuje pracovní poměr okamžitě, řádná výpověď je 

spojena s výpovědní dobou, která je ovšem konstruována od českého práva rozdílně. 

Obecně činí výpovědní doba dle ustanovení § 622 BGB čtyři týdny a počne běžet 

patnáctým či posledním dnem měsíce. Odstavec druhý stejného ustanovení stanovuje 

mechanismus obdobný úpravě odstupného v českém právu, když délku výpovědní 

doby pro výpověď danou zaměstnavatelem z pracovního poměru trvajícího déle než 

šest měsíců stanovuje zákon v návaznosti na dobu trávní pracovního poměru – při 

dvacet či více let trvajícím pracovním poměru činí výpovědní doba sedm měsíců. 

Odchýlit se od této úpravy lze na základě tarifní smlouvy, a to i v neprospěch 

zaměstnance, výpovědní doba pro výpověď zaměstnance nesmí být kratší než pro 

případ výpovědi dané zaměstnavatelem.174 

Zaměstnanec podává výpověď bez uvedení důvodu či s uvedením jakéhokoliv 

důvodu, zaměstnavatel je omezen výpovědními důvody zejména dle zákona o 

ochraně před výpovědí,175 ochrana tímto zákonem se ovšem spouští až po šesti 

měsících trvání pracovního poměru.176 Výpověď je zásadně účinná i při neuvedení 

jednoho z předepsaných výpovědních důvodů,177 leda ji zaměstnanec do tří týdnů 

napadne žalobou. Toto neplatí především v případě výpovědi dané těhotné ženě či 

                                                 

173 HROMADKA, Wolfgang, MASCHMANN, Frank. Arbeitsrecht Band 1: Individualarbeitsrecht. 

Passau: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, s. 398. ISBN 978-3-662-56490-5. 

174 Ustanovení § 622 odst. 6 BGB. 

175 Dále také dle zákona o ochraně matek v práci, odborné přípravě a při studiu (Gesetz zum Schutz von 

Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium) či avizovaného SGB. 

176 Ustanovení § 1 odst. 1 Kündigungsschutzgesetz. 

177 HROMADKA, Wolfgang, MASCHMANN, Frank. Arbeitsrecht Band 1: Individualarbeitsrecht. 

Passau: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, s. 402. ISBN 978-3-662-56490-5. 
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matce do čtyř měsíců po porodu.178 V případě neuvedení výpovědního důvodu vzniká 

zaměstnanci ovšem právo na náhradu nákladů sporu o neplatnost výpovědi, který by 

se býval nekonal, pokud by důvod byl sdělen.179  

Vedle řádné výpovědi stojí tzv. mimořádná výpověď, která může být dle ustanovení 

§ 626 odst. 1 BGB dána pouze z tzv. „důležitého důvodu“, a to i v prvních šesti 

měsících pracovního poměru. Ani výpovědní důvody běžné výpovědi, ani „důležité 

důvody“ mimořádné výpovědi nemají v německém právu stanovené konkrétní 

skutkové podstaty, jen obecněji vymezené podmínky, když v případě konkrétního 

výkladu, který je nad rámec této práce, je nutno se obrátit k judikatuře a právní nauce. 

Zákonný nárok na odstupné zaměstnanci vzniká v případě, když zaměstnavatel dá 

zaměstnanci výpověď z důvodu „naléhavé provozní potřeby“ dle § 1 odst. 2 zákona 

o ochraně před výpovědí, např. v případě rušení pracovních míst jako důsledku 

zavádění nových výrobních postupů či z důvodu špatné finanční situace v podniku. 

Nárok vzniká, pokud zaměstnanec tuto výpověď nenapadne u soudu, uplynutím 

výpovědní doby, a jeho výše odpovídá polovině průměrného měsíčního výdělku za 

každý rok trvání pracovního poměru s tím, že v rámci výpočtu se časové období delší 

6 měsíců zaokrouhluje nahoru na celý rok.180  

4.1.4. Vznik a zánik funkce člena statutárního orgánu 

Ve Spolkové republice Německo judikatura i právní nauka striktně oddělují ustavení 

do funkce člena statutárního orgánu, tedy Bestellung, kterým fyzická osoba získá 

postavení zákonného zástupce, který je zároveň pověřen obchodním vedením –  člena 

statutárního orgánu společnosti (Organstellung) – na straně jedné, od aktu 

                                                 

178 Ustanovení § 9 odst. 3 Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im 

Studium. 

179 Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 21.03.1959, sp.zn. 2 AZR 375/56. 

180 Ustanovení § 1a zákona o ochraně před výpovědí. 
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„najmutí“181 tohoto člena statutárního orgánu (Anstellung), v rámci kterého se řeší 

vnitřní, vzájemný vztah tohoto člena statutárního orgánu se společností, zejména 

odměna za výkon funkce, osobní volno apod.  

Povolání do funkce (Bestellung) je čistě korporační právní jednání, rozhodnutí 

příslušného orgánu,182 prostřednictvím kterého se na fyzickou osobu přenáší 

kompetence člena statutárního orgánu upravené v zákoně a společenské smlouvě.183 

Oproti tomu Anstellung, tedy jakési najmutí konkrétní fyzické osoby pro výkon 

funkce člena statutárního orgánu, spočívá v uzavření dvoustranné smlouvy, jež se 

nazývá Anstellungsvertrag184 a posuzuje se jako služební smlouva dle § 611 a násl. 

BGB.185,186,187 Zákonné povinnosti člena statutárního orgánu vznikají již 

                                                 

181 Překlad pojmu dle JOSKOVÁ, Lucie. Je možný souběh funkce v SRN?. Právní rozhledy. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2011, č. 9, strana 321. ISSN 1210-6410. 

182 Jedná se o valnou hromadu dle ustanovení § 46 č. 5 německého zákona o společnostech s ručením 

omezeným, v platném znění (dále jako „GmbHG“), u akciové společnosti potom o dozorčí radu, jak 

vyplývá z ustanovení § 112 německého akciového zákona, v platném znění (dále jako „AktG“). 

183 MÜLLER-GLÖGE, Rudi In: LIMPERG, Bettina, SÄCKER, Franz Jürgen, RIXECKER, Roland, 

OETKER, Hartmut. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 7. vydání. München: C.H. 

Beck, 2015, BGB § 611 Rn. 146. ISBN 9783406665400. 

184 Nadále bude termín Anstellungsvertrag použit v originále, vhodný překlad není. 

185 Rozhodnutí Oberlandesgericht München ze dne 16. 5. 2007, sp.zn. 14 U 399/04. 

186 PREIS, Ulrich. In: Müller-Glöge, Rudi, PREIS, Ulrich, SCHMIDT, Ingrid, DIETERICH, Thomas, 

HANAU, Peter, SCHAUB, Günter. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht. 19. vydání. Leinen: C.H. 

Beck, 2019, BGB § 611a Rn. 88. ISBN 978-3-406-72471-8. 

187 Jedná se o na začátku kapitoly o německé právní úpravě rozebíraný Dienstvertrag, viz tamtéž také 

schéma, dle kterého je Dienstvertrag zastřešující pojem pro jednak smlouvu pro výkon nezávislé práce, 

jednak pro pracovní smlouvu. 
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prostřednictvím Bestellung – k Anstellung tedy nemusí vůbec dojít.188 

Tato smlouva uzavřená se členem statutárního orgánu, který není zároveň 

společníkem, je typicky úplatná, z daňových důvodů toto neplatí v případě členství 

společníka ve statutárním orgánu.189 Právě závazkový vztah spočívající v „najmutí“ 

pro výkon funkce (Anstellungsverhältnis), typicky za odměnu, je obvykle důvodem 

pro převzetí funkce člena statutárního orgánu (Organstellung) odborníkem, bez 

podílu ve společnosti.190 Nárok na odměnu a náhradu nákladů vzniká pouze 

z Anstellungsvertrag, a pokud není tato smlouva vůbec sjednána, nárok nevzniká, 

nelze-li z okolností dovodit, že má existovat nárok na odměnu dle § 612 BGB.191 

U společníků, kteří jsou členové statutárního orgánu k uzavření Anstellungsvertrag 

proto obvykle nedochází, tito jsou pouze v rovině korporačního práva povoláni do 

funkce (Bestellung), čímž se mu vedle pozice společníka dostane v korporační rovině 

také postavení člena statutárního orgánu (Organstellung). 

Anstellungsvertrag uzavírá za společnost stejný orgán, který v korporační rovině 

                                                 

188 JENDEREK, Fabian. Die arbeitsrechtliche Stellung geschäftsführender Organmitglieder im 

Internationalen Privatrecht. 1. vydání. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015. s 9. ISBN 978-3-16-153699-1. 

189 GOETTE, Wulf. In: FLEISCHER, Holger, GOETTE, Wulf. Münchener Kommentar zum Gesetz 

betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG. 3. vydání. München: C.H. Beck, 

2018, GmbHG § 6 Rn. 78. ISBN 978-3-406-70320-1. 

190 STEPHAN, Klaus-Dieter, TIEVES, Johannes, JAEGER, Georg, STEINBRÜCK, Katharina In: 

FLEISCHER, Holger, GOETTE, Wulf. Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG. 3. vydání. München: C.H. Beck, 2018, GmbHG 

§ 35 Rn. 39. ISBN 978-3-406-70320-1. 

191 STEPHAN, Klaus-Dieter, TIEVES, Johannes, JAEGER, Georg, STEINBRÜCK, Katharina In: 

FLEISCHER, Holger, GOETTE, Wulf. Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG. 3. vydání. München: C.H. Beck, 2018, GmbHG 

§ 35 Rn. 87. ISBN 978-3-406-70320-1. 
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povolává člena statutárního orgánu do funkce.192 Písemná forma není vyžadována, ač 

je v praxi standardem.193 V případě koncernů je obvyklá situace taková, že člen 

statutárního orgánu uzavře Anstellungsvertrag pouze s mateřskou společností,194 

neboť Anstellungsvertrag nemusí být uzavřen přímo se společností, kde člen 

statutárního orgánu vykonává funkci,195 v takovém případě je ovšem nutné, aby 

k uzavření smlouvy dal souhlas orgán společnosti, kde člen statutárního orgánu 

vykonává funkci, který by smlouvu uzavíral za tuto společnost.196 

Zánik funkce člena statutárního orgánu 

Zánik funkce člena statutárního orgánu v korporační rovině proběhne ze strany člena 

statutárního orgánu odstoupením z funkce (Amtsniederlegung), ke kterému ovšem 

nesmí dojít v nevhodnou dobu.197 V jiných případech funkce zaniká také smrtí člena 

statutárního orgánu, uplynutím funkčního období, či vznikem zákonné překážky 

                                                 

192 Dle judikatury spadá Anstellung i Bestellung do kompetence stejného orgánu společnosti, viz např. 

rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 25.3.1991, sp.zn II ZR 169/90. 

193 NOACK, Ulrich, ZÖLLNER, Wolfgang. In: BAUMBACH, Adolf, HUECK, Alfred. Gesetz 

betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung: GmbHG. Kommentar. München: C.H. Beck, 

2017, Rn. 168. ISBN: 9783406691065. 

194 FÜTTERER, Johannes. Der Drittanstellungsvertrag. Gesellschaftsrechtliche und arbeitsrechtliche 

Aspekte von Vorstandsmitgliedern und GmbH-Geschäftsführern. 1. vydání. Köln: Carl Heymanns 

Verlag, 2017, s. 9. ISBN 978-3-452-28967-4. 

195 STEPHAN, Klaus-Dieter, TIEVES, Johannes, JAEGER, Georg, STEINBRÜCK, Katharina In: 

FLEISCHER, Holger, GOETTE, Wulf. Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG. 3. vydání. München: C.H. Beck, 2018, GmbHG 

§ 35 Rn. 39. ISBN 978-3-406-70320-1. 

196 NOACK, Ulrich, ZÖLLNER, Wolfgang. In: BAUMBACH, Adolf, HUECK, Alfred. Gesetz 

betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung: GmbHG. Kommentar. München: C.H. Beck, 

2017, Rn. 165. ISBN: 9783406691065. 

197 Rozhodnutí Oberlandesgericht Düsseldorf ze dne 10.06.2015, sp.zn. I-25 Wx 18/15. 
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výkonu funkce. Nejčastějším způsobem zániku funkce člena statutárního orgánu ze 

strany společnosti je ovšem u jednatele odvolání z funkce, u člena představenstva 

potom uplynutí funkčního období, které je ze zákona maximálně pětileté. 

Jednatel společnosti s ručením omezeným je dle německého práva ze zákona povinen 

dodržovat pokyny valné hromady a může být kdykoliv odvolán bez uvedení 

důvodu,198 leda obsahuje společenská smlouva odlišnou úpravu.199 Naopak členům 

představenstva pokyny být udělovány nesmí ani valnou hromadou, jak výslovně 

předepisuje ustanovení § 119 odst. 2 AKtG, ani dozorčí radou, většinovými akcionáři 

či jinými osobami, jak vyplývá z § 76 odst. 1 AktG, podle kterého vykonává člen 

představenstva funkci na vlastní odpovědnost.200 

Členové představenstva, jakožto osoby pověřené obchodním vedením a 

zastupováním společnosti navenek jednající dle vlastního uvážení – tedy osvobozeni 

od vlivu ostatních orgánů společnosti – mohou být v korporační rovině odvolání 

pouze, existuje-li pro to tzv. důležitý důvod dle § 84 odst. 3 AktG, což zajišťuje jejich 

nezávislost po dobu trvání funkce. Označení konkrétních důvodů za tyto tzv. „důvody 

důležité“ v Anstellungsvertrag či jejich úprava ve stanovách společnosti není platně 

možná, neboť při posouzení, zda existuje důležitý důvod pro odvolání člena 

představenstva, se za zvážení všech okolností každého případu zkoumá poškození 

                                                 

198 Ustanovení § 38 odst. 1 GmbHG. 

199 STEPHAN, Klaus-Dieter, TIEVES, Johannes, JAEGER, Georg, STEINBRÜCK, Katharina In: 

FLEISCHER, Holger, GOETTE, Wulf. Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG. 3. vydání. München: C.H. Beck, 2018, GmbHG 

§ 35 Rn. 39. ISBN 978-3-406-70320-1. 

200 SPINDLER, Gerald. In: GOETTE, Wulf, HABERSACK, Mathias. Münchener Kommentar zum 

Aktiengesetz. 5. vydání. München: C.H. Beck, 2019, AktgG § 76 Rn. 122. ISBN 9783406728907. 
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zájmů společnosti, ze kterého musí ústit nepřípustnost další spolupráce.201  

Vedle skončení funkce z hlediska práva obchodních korporací stojí 

Anstellungsvertrag a na jeho základě existující závazkový vztah. Odvolání z funkce 

v korporační rovině nemusí automaticky znamenat ukončení Anstellungsvertrag,202 

stejně tak jako neplatnost či ukončení Anstellungsvertrag neznamená automaticky 

skončení funkce člena statutárního orgánu.203 Dle německého práva ovšem existuje 

za určitých podmínek možnost sjednat v této smlouvě její ukončení spolu 

s případným odvoláním z funkce u jednatelů.204  

Navázání ukončení Anstellungsvertrag na odvolání jednatele společnosti s ručením 

omezeným z funkce v korporační rovině vede ovšem k vysoké nejistotě na straně 

jednatele, neboť existence jeho funkce i této smlouvy je poté čistě v rukou valné 

hromady společnosti. Smluvní ustanovení o propojení Anstellungsvertrag s funkcí 

v korporační rovině bude proto u jednatelů bez podílu ve společnosti či pouze 

s podílem minoritním platné pouze za podmínky, že bude zároveň sjednána 

výpovědní doba, která musí být stejně dlouhá jako zákonná výpovědní doba při 

                                                 

201 SPINDLER, Gerald. In: GOETTE, Wulf, HABERSACK, Mathias. Münchener Kommentar zum 

Aktiengesetz. 5. vydání. München: C.H. Beck, 2019, AktgG § 76 Rn. 131, 132. ISBN 9783406728907. 

202 Označováno judikaturou i zákonodárcem jako tzv. Trennungstheorie (teorie oddělení), jak vyplývá 

např. z: REISCHL, Marcus. Koppelungsklauseln in Anstellungsvertragen Mit Geschaftsfuhrern Und 

Vorstandsmitgliedern: Rechtliche Analyse VOR Dem Hintergrund Der Trennung Von Anstellung Und 

Bestellung. 1. vydání. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2015, s. 15. ISBN 9783848718023. 

203 PREIS, Ulrich In: Müller-Glöge, Rudi, PREIS, Ulrich, SCHMIDT, Ingrid, DIETERICH, Thomas, 

HANAU, Peter, SCHAUB, Günter. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht. 19. vydání. Leinen: C.H. 

Beck, 2019, BGB § 611a Rn. 88. ISBN 978-3-406-72471-8. 

204 REISCHL, Marcus. Koppelungsklauseln in Anstellungsvertragen Mit Geschaftsfuhrern Und 

Vorstandsmitgliedern: Rechtliche Analyse VOR Dem Hintergrund Der Trennung Von Anstellung Und 

Bestellung. 1. vydání. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2015, s. 19 an. ISBN 

9783848718023. 
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výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnanci v pracovního poměru.205,206 

Při ukončování Anstellungsvertrag u ostatních členů statutárních orgánů, tedy 

jednatelů s podílem na společnosti či u členů představenstva akciové společnosti, 

existuje taktéž povinnost sjednat výpovědní dobu této smlouvy alespoň v minimálním 

rozsahu.207 U člena představenstva, jehož funkce nesmí ze zákona trvat déle než pět 

let, se Anstellungsvertrag sjednává na dobu určitou, která je stejně dlouhá jako délka 

funkčního období. Pro případ, že bude člen představenstva z funkce odvolán před 

uplynutím funkčního období, lze sjednat ukončení Anstellungsvertrag, ovšem, jak již 

bylo řečeno, pro platnost tohoto smluvního ustanovení je nutno zároveň sjednat 

výpovědní dobu. V praxi je také možné namísto toho sjednat odstupné odpovídající 

odměně za přiměřenou délku výpovědní doby.208  

4.1.5. Odpovědnost za škodu 

Odpovědnost zaměstnance za škodu nemá v německém právu celistvou zvláštní 

zákonnou úpravu s výjimkou obrácení důkazního břemene dle ustanovení § 619a 

BGB a vyloučení náhrady škody mezi zaměstnanci, leda se jedná o škodu způsobenou 

                                                 

205 JAEGER, Georg, STEINBRÜCK, Katharina. In: FLEISCHER, Holger, GOETTE, Wulf. 

Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung - 

GmbHG. 3. vydání. München: C.H. Beck, 2018, GmbHG § 35 Rn. 410. ISBN 978-3-406-70320-1. 

206 I přesto, že členové statutárních orgánů jsou zákonodárcem výslovně vyňati z působnosti 

německého zákona o ochraně před výpovědí, což kvituje i německá judikatura. 

207 REISCHL, Marcus. Koppelungsklauseln in Anstellungsvertragen Mit Geschaftsfuhrern Und 

Vorstandsmitgliedern: Rechtliche Analyse VOR Dem Hintergrund Der Trennung Von Anstellung Und 

Bestellung. 1. vydání. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2015, s. 29 an. ISBN 

9783848718023. 

208 JAEGER, Georg, STEINBRÜCK, Katharina. In: FLEISCHER, Holger, GOETTE, Wulf. 

Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung - 

GmbHG. 3. vydání. München: C.H. Beck, 2018, GmbHG § 35 Rn. 394f. ISBN 978-3-406-70320-1. 
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úmyslně. 209 Vychází se  tedy z pravidla obsaženého v ustanovení § 280 odst. 1 BGB, 

podle kterého musí dlužník (škůdce) nahradit způsobenou škodu, pokud zaviněně 

porušil smluvní povinnost a ze smluvního vztahu nevyplývá mírnější odpovědnost 

(mildere Haftung), případně pokud se dopustí deliktu dle § 823 BGB. 

Způsobí-li zaměstnanec škodu zaměstnavateli (tzv. Innenhaftung), dovozuje 

judikatura a právní nauka omezení odpovědnosti zaměstnance v případě, kdy 

zaměstnanec vykonával činnost vyžadovanou pracovní smlouvou či příkazem 

zaměstnavatele, případně takovou, která je vnitřně související s podnikem, která je 

v zájmu zaměstnavatele.210 

Soudní praxe rozlišuje různé úrovně nedbalosti s tím, že při nejnižší nedbalostní míře 

neodpovídá zaměstnanec za škodu vůbec, v případě normální míry nedbalosti sdílí 

povinnost k náhradě škody zaměstnanec se zaměstnavatelem dle okolností případu, 

hrubá nedbalost poté znamená plnou odpovědnost zaměstnance v typických 

případech, obzvlášť hrubá nedbalost a úmysl poté vedou k výlučné odpovědnosti 

zaměstnance za škodu.211 Německá judikatura výslovně odmítá paušální omezení 

odpovědnosti zaměstnance určitou sumou, neboť toto by náleželo pouze 

zákonodárci.212 V rozhodovací praxi soudů je taktéž vyčleněna zákonem neupravená 

odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách (Mankohaftung) s tím, že 

zaměstnanec musí hodnoty, za které nese odpovědnost, převzít, mít k nim výlučný 

přístup a obdržet za toto odměnu. Poté může být sjednána v pracovní smlouvě či 

separátní dohodě odpovědnost zaměstnance za schodek na těchto hodnotách bez 

                                                 

209 Ustanovení § 105 sedmé knihy německého sociálního zákoníku. (SGB VII). 

210 Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 27.9.1994, sp.zn GS 1/89. 

211 HROMADKA, Wolfgang, MASCHMANN, Frank. Arbeitsrecht Band 1: Individualarbeitsrecht. 

Passau: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, s. 375. ISBN 978-3-662-56490-5. 

212 Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 28.10.2010, sp. zn. 8 AZR 418/09. 



79 

 

prokazování jeho zavinění.213 

Člena statutárního orgánu se v německém právu naopak žádné zákonné mezení 

odpovědnosti netýká. Jako člen statutárního orgánu má povinnost vykonávat funkci 

s péčí řádného obchodníka (Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes) dle 

ustanovení § 43 odst. 1 GmbHG, resp. péči řádného a svědomitého obchodního 

vedoucího (Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters) dle § 93 

odst. 1 AktG, za což odpovídá jednatel, resp. člen představenstva společnosti. 

Německé právo zná jak v judikatuře, tak i v textu zákona, pravidlo podnikatelského 

úsudku, podle kterého se nejedná o porušení povinnosti, pokud může člen 

představenstva při podnikatelském rozhodnutí rozumně předpokládat, že jedná na 

základě přiměřených informací a ve prospěch společnosti,214 při dodržení řádného 

rozhodovacího procesu neodpovídá tedy společnosti za škodu způsobenou špatným 

obchodním rozhodnutím.  

V německém právu je v problematice odpovědnosti opět zřetelný rozdíl mezi 

postavením jednatele společnosti s ručením omezeným a člena představenstva 

akciové společnosti, neboť zatímco odpovědnost člena představenstva akciové 

společnosti je upravena kogentně,215 od zákonné povinnosti jednatele nahradit škodu 

                                                 

213 PREIS, Ulrich In: Müller-Glöge, Rudi, PREIS, Ulrich, SCHMIDT, Ingrid, DIETERICH, Thomas, 

HANAU, Peter, SCHAUB, Günter. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht. 19. vydání. Leinen: C.H. 

Beck, 2019, BGB § 619a Rn. 28 an. ISBN 978-3-406-72471-8. 

214 Ustanovení § 93 odst. 1 věta 2 AktG: „Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das 

Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf 

der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln.“ 

215 FÜTTERER, Johannes. Der Drittanstellungsvertrag. Gesellschaftsrechtliche und arbeitsrechtliche 

Aspekte von Vorstandsmitgliedern und GmbH-Geschäftsführern. 1. vydání. Köln: Carl Heymanns 

Verlag, 2017, s. 71. ISBN 978-3-452-28967-4. 
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se lze odchýlit ve společenské smlouvě či Anstellungsvertrag.216 

4.1.6. Odměňování 

Dle ustanovení § 611a odst. 2 BGB je zaměstnavatel povinen platit zaměstnanci 

sjednanou odměnu. V německém právu je výše minimální mzdy zaměstnanců 

s účinností od 1. ledna 2015 upravena zákonem, kterým je Gesetz zur Regelung eines 

allgemeinen Mindestlohns – (tzv. Mindestlohngesetz, „MiLoG“). Na rozdíl od české 

republiky je ovšem minimální mzda v Německu pro řadu odvětí sjednána mezi 

odbory a zaměstnavateli nad rámec MiLoG v tarifních smlouvách, což vede 

k podstatně vyšší mzdě těchto zaměstnanců v porovnání s obecnou minimální 

mzdou.217  

Zaměstnavatel zásadně nesmí měnit mzdu zaměstnance jednostranně, může ovšem 

pro tento účel využít výše popsanou Änderungskündigung, tedy výpověď, 

prostřednictvím které nabídne spolu s výpovědí zaměstnanci pokračování pracovního 

poměru za nových podmínek – s nižší mzdou. Proti takové výpovědi se může 

zaměstnanec ovšem bránit žalobou, když zaměstnavatel musí následně prokázat, že 

výpověď nebyla v rozporu se zákonem o ochraně před výpovědí, čehož nejčastěji 

dosáhne doložením existence „naléhavé provozní potřeby“ dle § 1 odst. 2 zákona o 

ochraně před výpovědí spočívající ve špatné finanční situaci podniku. 

Zaměstnanci mají obdobně jako v českém právu v případě nevyplácení mzdy 

z důvodu insolvence zaměstnavatele nárok na tzv. Insolvenzgeld, tedy na část mzdy 

                                                 

216 FLEISCHER, Holger. In: FLEISCHER, Holger, GOETTE, Wulf. Münchener Kommentar zum 

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG. 3. vydání. München: C.H. 

Beck, 2018, GmbHG § 43 Rn. 303. ISBN 978-3-406-70320-1. 

217 Viz např. Deutscher Gewerkschaftsbund: Branchen-Mindestlöhne im Überblick. Stand der Daten: 

31. Januar 2019. [Datum citace: 12.04.2019]. 

https://www.dgb.de/schwerpunkt/mindestlohn/hintergrund/branchenmindestloehne. 
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za poslední tři měsíce vyplacenou příslušným úřadem, kterým je Bundesagentur für 

Arbeit.218 

Německý občanský zákoník, konkrétně § 612 odst. 1 BGB, říká, že v případě uzavření 

služební smlouvy219 platí odměna za mlčky sjednanou, pokud z okolností vyplývá, že 

výkon činnosti lze očekávat pouze za odměnu.220, což platí u člena představenstva 

akciové společnosti. U jednatele společnosti s ručením omezeným se ovšem 

dovozuje, že výkon funkce nemusí nutně probíhat za odměnu. V případě nesjednání 

odměny v Anstellungsvertrag tedy odměna za výkon funkce jednateli nenáleží, nelze-

li nárok na ni dovodit ze zvláštních okolností situace.221,222 Tuto smlouvu spolu se 

sjednanou odměnou schvaluje příslušný orgán společnosti, kterým je valná hromada 

ve společnosti s ručením omezeným a dozorčí rada v akciové společnosti.  

Pokud náleží jednateli ve společnosti s ručením omezeným bez majoritního podílu na 

společnosti odměna za výkon funkce, má stejně jako zaměstnanci v případě jejího 

nevyplácení z důvodu insolvence zaměstnavatele nárok část této odměny od 

                                                 

218 Ustanovení § 165 an. třetí knihy sociálního zákoníku. 

219 Služební smlouva je, jak již bylo řečeno výše, zastřešující pojem jak pro pracovní smlouvu, tak pro 

služební smlouvu uzavřenou pro výkon nezávislé práce. 

220 Povinnost poskytnout mzdu zaměstnanci je dnes již primárně dovozována z nového ustanovení § 

611a odst. 2. 

221 MÜLLER-GLÖGE, Rudi In: LIMPERG, Bettina, SÄCKER, Franz Jürgen, RIXECKER, Roland, 

OETKER, Hartmut. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 7. vydání. München: C.H. 

Beck, 2015, BGB § 612 Rn. 10. ISBN 9783406665400. 

222 STEPHAN, Klaus-Dieter, TIEVES, Johannes, JAEGER, Georg, STEINBRÜCK, Katharina In: 

FLEISCHER, Holger, GOETTE, Wulf. Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG. 3. vydání. München: C.H. Beck, 2018, GmbHG 

§ 35 Rn. 87. ISBN 978-3-406-70320-1. 
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příslušného úřadu,223 členové představenstva tento nárok z důvodu jejich postavení 

podobnému nezávislému podnikateli nemají. 

4.1.7. Člen statutárního orgánu v systému sociálního zabezpečení 

Oproti soudobé situaci v České republice, kde jsou členové statutárního orgánu 

společnosti účastni v systému sociálního zabezpečení v zásadě stejně jako 

zaměstnanci, činí v Německu jak zákonodárce, tak i judikatura, mezi zaměstnancem 

a členem statutárního orgánu v oblasti sociálního zabezpečení podstatnější rozdíl. 

Na jednatele společnosti s ručením omezeným je dle německého práva v oblasti 

sociálního zabezpečení v zásadě ještě nahlíženo jako na zaměstnance, nesmějí se 

ovšem podílet na tvorbě vůle této společnosti s ručením omezeným, což se dle 

judikatury děje zpravidla v případě, kdy je jednatel většinovým společníkem 

společnosti nebo má-li jednatel podíl na společnosti ve výši rovných 50 % či jiným 

způsobem dle zvláštní úpravy ve společenské smlouvě tvoří tzv. blokační menšinu při 

tvorbě vůle společnosti, tedy pokud je v situaci, kdy je schopen zvrátit rozhodnutí 

valné hromady, která jsou proti jeho vůli.224,225 Lze tedy shrnout, že činnost jednatele, 

který je zároveň společníkem s rozhodujícím vlivem, nezakládá účast na sociálním 

zabezpečení, zatímco v případech ostatních jednatel účastníkem sociálního 

zabezpečení bude. 

Člen představenstva akciové společnosti se nachází v odlišné situaci. Jak již bylo 

zmíněno, má člen představenstva německé Aktiengesellschaft ze zákona mít méně 

závislé postavení než jednatel německé společnosti s ručením omezeným. 

                                                 

223 JAEGER, Georg, STEINBRÜCK, Katharina. In: FLEISCHER, Holger, GOETTE, Wulf. 

Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung - 

GmbHG. 3. vydání. München: C.H. Beck, 2018, GmbHG § 35 Rn. 285. ISBN 978-3-406-70320-1. 

224 Rozhodnutí Spolkového sociálního soudu ze dne 14.03.2018, sp.zn. B 12 KR 13/17 R. 

225 Rozhodnutí Spolkového sociálního soudu ze dne 14.03.2018, sp.zn. B 12 R 5/16 R. 
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Zákonodárce v rámci úpravy postavení člena představenstva akciové společnosti jeho 

nezávislost promítl i v oblasti veřejného práva, a to tak, že z důchodového pojištění 

členy představenstva výslovně vyňal,226 jelikož jej z důvodu jejich ekonomického 

postavení nepotřebují.227 Nejiná je situace s ohledem na pojištění pro případ 

nezaměstnanosti, kde německý zákonodárce členy představenstva akciové 

společností vylučuje úplně stejným způsobem.228  

Pouze v oblasti nemocenského pojištění požívají členové představenstva akciové 

společnosti stejnou úroveň ochrany jako zaměstnanci, neboť i přes absenci výslovné 

zákonné úpravy je sociální soudy229 podřazují mezi osoby s povinností účastnit se 

zákonného nemocenského pojištění,230 leda jejich příjem přesahuje tzv. 

Jahresarbeitsentgeltgrenze, tedy zákonodárcem určenou hranici ročního příjmu, jejíž 

překročení zbavuje pojištěnce povinnosti účastnit se zákonného nemocenského 

pojištění.231 Zdravotní pojištění je v Německu povinné, existuje ovšem možnost 

                                                 

226 Ustanovení § 1 odst. 4 věta čtvrtá knihy šesté sociálního zákoníku zní takto: „Mitglieder des 

Vorstandes einer Aktiengesellschaft sind in dem Unternehmen, dessen Vorstand sie angehören, nicht 

versicherungspflichtig beschäftigt, wobei Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes 

als ein Unternehmen gelten.“ 

227 GUTTENBERGER, Franz. In: KÖRNER, Anne, LEITHERER, Stephan, MUTSCHLER, Bernd. 

Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht. 1. vydání (stav k 1. prosinci 2018). München: C.H. 

Beck, 2019, § 1 SGB VI, Rn. 33. ISBN 978-3-406-44224-7. 

228 Dle ustanovení § 27 odst. 1 bod 5. třetí knihy sociálního zákoníku. 

229 Ve Spolkové republice Německo najdeme vedle obecných soudů také již zmiňované soudy pracovní 

či zde relevantní soudy sociální, které jsou upravené v německém zákoně o sociálních soudech 

(Sozialgerichtsgesetz) a rozhodují v záležitostech sociálního práva. 

230 Rozhodnutí Landessozialgericht Berlin-Brandenburg ze dne 7. srpna 2013, sp.zn. L 9 KR 269/11. 

231 Dle principu tzv. Versicherungsfreiheit, tedy svobody (volby) pojištění, vyjádřeného v ustanovení 

§ 6 odst. 1 bod 1. knihy páté sociálního zákoníku, jsou osoby s příjmem nad určitou hranici, vč. závisle 

pracujících, osvobozeny od povinného zákonného nemocenského pojištění a mohou se za tímto účelem 

např. přesunout do soukromého sektoru.  
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svobodné volby mezi státním systémem či soukromou pojišťovnou. 

Z daňového hlediska je na odměny členů statutárních orgánů společností v Německu 

pohlíženo jako na příjem ze závislé práce dle daňových zákonů.232 

4.2. Souběh funkcí v právu Spolkové republiky Německo 

Výše jsem mimo jiné rozebíral, že funkce člena statutárního orgánu dle německého 

práva obchodních korporací vzniká a zaniká typicky jmenováním či volbou 

(Bestellung) a zaniká nejčastěji odvoláním (Abberufung) Toto jsou korporační právní 

jednání zakládající čistě korporační právní vztah – práva a povinnosti obou stran, 

zejména povinnost člena statutárního orgánu k obchodnímu vedení a zastupování 

společnosti.  

Vedle tohoto vztahu může, ale rozhodně nemusí, dojít k aktu „najmutí“ (Anstellung), 

když mezi členem statutárního orgánu a společností, případně třetí osobou, kterou 

bývá koncernová matka, uzavřena smlouva – Anstellungsvertrag – která je služební 

smlouvou dle BGB a zakládá závazkový právní vztah. Pro členy statutárních orgánů, 

kteří nejsou zároveň společníky/akcionáři společnosti, je pohledávka na odměnu za 

výkon funkce z tohoto závazkového vztahu obvykle hlavní motivací k převzetí 

funkce v korporační rovině. U členů statutárních orgánů, kteří se na společnosti 

zároveň podílí, typicky k Anstellung nedochází, funkci převezmou v korporační 

rovině. 

Německá právní věda i judikatura tedy dovozují, že člen statutárního orgánu je se 

společností ve dvojím právním vztahu – jednak dle předpisů práva obchodních 

korporací, jednak v závazkovém vztahu, a že tyto právní vztahy jsou na sobě 

nezávislé. Korporační právní vztah vzniká a zaniká čistě dle předpisů korporačního 

práva, zejména ve stěžejním okamžiku skončení funkce člena statutárního orgánu 

                                                 

232 Ustanovení § 19 německého zákona o dani z příjmu (Einkommensteuergesetz). 
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dojde k pozbytí funkce a tím i práv a povinností člena statutárního orgánu okamžikem 

odvolání, které může být v německé společnosti s ručením omezeným bez uvedení 

důvodu, v akciové společností je nutný tzv. důvod důležitý. 

Člen statutárního orgánu jako zaměstnanec? 

Vedle tohoto korporačního vztahu je nutno zabývat se i závazkovým vztahem 

společnosti a člena statutárního orgánu. Primární otázkou je jeho samotná kvalifikace 

– o jaký právní vztah se tedy jedná. Předně nutno poznamenat, že v německém právu 

je připuštěn fenomén, který nazýváme nepravým souběhem funkcí, tedy výkon 

takové činnosti v pracovním poměru členem statutárního orgánu, která se v žádném 

případě nepřekrývá s působností člena statutárního orgánu. Obecněji lze tedy říci, že 

členové orgánu právnických osob mohou být za určitých podmínek současně v 

postavení člena orgánu a v pracovním poměru se stejnou právnickou osobou.233 

Konkrétnější otázkou, kterou se dle německého práva snažím zodpovědět, je, zda člen 

statutárního orgánu může vykonávat svoji funkci v pracovním poměru. 

 

Pohled zákonodárce 

Stejně jako u každé právní otázky je nejprve nutné ji konfrontovat s platným právem. 

V německém pracovním právu lze, vedle relativně nově upravené a obecné definice 

zaměstnance v BGB, nalézt také řadu jiných definic či fikcí vztahujících se 

k potenciálnímu pracovnímu poměru členů statutárních orgánů. 

Například dle ustanovení § 5 odst. 1 věty třetí zákona o pracovních soudech není 

                                                 

233 MÜLLER-GLÖGE, Rudi In: LIMPERG, Bettina, SÄCKER, Franz Jürgen, RIXECKER, Roland, 

OETKER, Hartmut. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 7. vydání. München: C.H. 

Beck, 2015, BGB § 611 Rn. 205. ISBN 9783406665400. 
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zaměstnancem ten, kdo je členem statutárního orgánu právnické osoby.234 Jak je ale 

poukazováno, toto výslovné vyloučení člena statutárního orgánu z postavení 

zaměstnance platí pouze pro potřeby zákona o pracovních soudech, nikoliv 

všeobecně.235  

Postoj německého zákonodárce k pracovněprávnímu postavení členů statutárních 

orgánů je ovšem zřetelnější po nahlédnutí do dalších relevantních právních předpisů 

– zákonodárce především výslovně vyloučil členy statutárních orgánů z působnosti 

německého zákona o ochraně před výpovědí,236 což i přes níže rozebíranou recentní 

judikaturu Soudního dvora Evropské unie konstantně potvrzuje německý Spolkový 

pracovní soud.237 Dále jsou členové statutárního orgánu výslovně vyloučeni taktéž 

z působnosti zákona o podnikové ústavě238 či stejným způsobem z působnosti zákona 

o spolurozhodování zaměstnanců.239 Podobně tyto osoby nespadají dle judikatury či 

výkladu právní vědy pod ochranu řady dalších zákonů chránících zaměstnance, jde 

např. o zákon o zaměstnaneckých vynálezech (Gesetz über 

                                                 

234 „Als Arbeitnehmer gelten nicht in Betrieben einer juristischen Person oder einer 

Personengesamtheit Personen, die kraft Gesetzes, Satzung oder Gesellschaftsvertrags allein oder als 

Mitglieder des Vertretungsorgans zur Vertretung der juristischen Person oder der Personengesamtheit 

berufen sind.“ 

235 Rozhodnutí Spolkového sociálního soudu ze dne 18.12.2001, sp.zn. B 12 KR 10/01 R. 

236 Ustanovení § 14 odst. 1 bod 1 zákona o ochraně před výpovědí. 

237 Naposledy rozsudkem ze dne 21.09.2017, sp.zn. 2 AZR 865/16. 

238 Ustanovení § 5 odst. 2 bod 1 zákona o podnikové ústavě říká, že zaměstnancem ve smyslu tohoto 

zákona není člen orgánu, který je oprávněn k zastupování právnické osoby. 

239 Ustanovení § 3 odst. 1 zákona Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer. 
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Arbeitnehmererfindungen),240 pracovní zákon (Arbeitszeitgesetz),241 či zákon o 

minimální délce dovolené pro zaměstnance (Mindesturlaubsgesetz für 

Arbeitnehmer)242 Stejně tak se na členy statutárních orgánů neaplikuje převážná 

většina zaměstnanecko-ochranných ustanovení přímo v BGB, lze uvést např. 

ustanovení § 613a BGB upravující práva a povinnosti při přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů243 či ustanovení § 623 BGB, jež pro rozvázání pracovního 

poměru předepisuje písemnou formu.244 

Na druhou stranu můžeme pozorovat vliv Soudního dvora Evropské unie na německé 

právo, neboť v důsledku zmiňovaného rozhodnutí Danosa byl od 1. ledna 2018 

novelizován zákon o ochraně matek v práci, odborné přípravě a při studiu, který se 

dle jeho ustanovení § 1 odst. 2 nyní vztahuje i na jednatelky bez podílu na společnosti 

či s podílem minoritním.  

I přesto se ovšem domnívám, že nelze konstatovat jinak, než že německý zákonodárce 

členy statutárních orgánů razantním způsobem diferencuje od zaměstnanců, což se 

projevuje zejména jejich výslovným vyloučením z okruhu osob chráněných řadou 

                                                 

240 Rozhodnutí Oberlandesgericht Düsseldorf ze dne 10.6.1999, sp.zn. 2 U 11/98. 

241 FRECKMANN, Anke. Der GmbH-Geschäftsführer im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht - Ein 

Überblick unter Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung. In: Deutsches Steuerrecht. München: 

C.H. Beck, 2008, č. 1/2, s. 52. ISSN 0949-7676. 

242 NOACK, Ulrich, ZÖLLNER, Wolfgang. In: BAUMBACH, Adolf, HUECK, Alfred. Gesetz 

betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung: GmbHG. Kommentar. München: C.H. Beck, 

2017, Rn. 177. ISBN: 9783406691065. 

243 NOACK, Ulrich, ZÖLLNER, Wolfgang. In: BAUMBACH, Adolf, HUECK, Alfred. Gesetz 

betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung: GmbHG. Kommentar. München: C.H. Beck, 

2017, Rn. 178. ISBN: 9783406691065. 

244 MÜLLER-GLÖGE, Rudi In: LIMPERG, Bettina, SÄCKER, Franz Jürgen, RIXECKER, Roland, 

OETKER, Hartmut. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 7. vydání. München: C.H. 

Beck, 2015, BGB § 623 Rn. 1. ISBN 9783406665400. 
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zásadních ochranářských předpisů vztahujících se k zaměstnancům. 

Právní věda a judikatura 

Jak jsem dále zjistil, vyloučení pravého souběhu funkcí, tedy výkonu funkce člena 

statutárního orgánu v pracovním poměru, vyplývá také z hlavního proudu judikatury. 

Mezi hlavní argumenty Spolkového soudního dvora patří skutečnost, že statutární 

orgán je jednak tvůrcem vůle společnosti a jednak vykonává nařizovací právo 

zaměstnavatele, člen takového orgánu tedy nemůže sám být v postavení zaměstnance, 

pročež je nutno závazkový vztah najmutí člena statutárního orgánu se společností 

(Anstellungsverhältnis) kvalifikovat jako služební smlouvu uzavřenou pro výkon 

nezávislé práce.245  

V průběhu dekád, kdy se tento problém v Německu intenzivně řeší, byl judikaturou 

nejvyšších soudů ovšem členům statutárního orgánu přiznán nárok na ochranu 

poskytovanou analogickou aplikací některých dílčích institutů pracovního práva, 

zejména se jedná o výše zmiňované výpovědní doby u jednatelů, kteří nemají podíl 

na společnosti (či mají podíl pouze minoritní). Soud argumentoval především 

skutečností, že by se některé ochranářské předpisy měly vztahovat i na ty jednatele 

společnosti s ručením omezeným, pro které je jejich činnost hlavním zdrojem příjmu, 

což u nich vytváří závislost na společnosti, podobně jako u zaměstnanců se nutně 

vytvoří vztah na zaměstnavateli – vždy ovšem za zdůraznění, že se o zaměstnance 

v případě člena statutárního orgánu v žádném případě nejedná.246 Tento názor je 

v souladu s pohledem právní vědy, podle které ani dlouhodobá, intenzivní závislost 

člena statutárního orgánu na společnosti nemění nic na jeho postavení člena 

                                                 

245 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 11.07.1953, sp.zn. II ZR 126/52. 

246 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 29.01.1981, sp.zn. II ZR 92/80. 
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zákonného statutárního orgánu, které vylučuje status zaměstnance.247  

V tomto kontextu bych rád uvedl, že se na německé nejvyšší soudní úrovni248 

dlouhodobě objevuje konkurenční, ovšem nikoliv dominantní názor Spolkového 

pracovního soudu, jehož judikatura se již před rozhodnutím Danosa přikláněla 

k tomu, že je při právní kvalifikaci vztahu člena statutárního orgánu se společností 

zejména třeba se zaměřit na intenzitu vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Pokud je 

totiž činnost jednatele společnosti s ručením omezeným řízena společností tak 

intenzivním způsobem, že je v extrémní míře překračován obvyklý rozsah práva 

společnosti s ručením omezeným udělovat jednateli pokyny, tedy pokyny jsou 

udělovány obdobně jako zaměstnancům – průběžně jsou přidělovány jednotlivé úkoly 

spolu s určením konkrétního času a místo výkonu – a tento jednatel je zároveň na 

společnosti ekonomicky závislý, jedná se o pracovní poměr.249  

Jak bylo ovšem výše řečeno, tento soud není pro spory členů statutárních orgánů a 

společností příslušný a laťka pro přiznání statusu zaměstnance v existující judikatuře 

na toto téma je nastavena jako extrémně vysoká intenzita podřízenosti, která je v praxi 

skoro nepřekročitelná. V průběhu času a vlivem Soudního dvora Evropské unie tento 

názor může dostat více prostoru a dojde ke snížení této bariéry. 

Konstantně již od 60. let minulého století tedy platí, že Anstellungsvertrag – 

závazkový vztah člena statutárního orgánu a společnosti – je dle převažujícího názoru 

                                                 

247 JAEGER, Georg, STEINBRÜCK, Katharina. In: FLEISCHER, Holger, GOETTE, Wulf. 

Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung - 

GmbHG. 3. vydání. München: C.H. Beck, 2018, GmbHG § 35 Rn. 279. ISBN 978-3-406-70320-1. 

248 V Německu existuje dle článku 95 základního zákona pět nejvyšších soudů rozdělených dle 

působnosti, a to Bundesverwaltungsgericht (nejvyšší správní soud), Bundesfinanzhof (nejvyšší soud 

pro záležitosti daní a cla), Bundesarbeitsgericht (nejvyšší pracovní soud), Bundessozialgericht 

(nejvyšší soud pro sociální záležitosti) a konečně Bundesgerichtshof, jako nejvyšší obecný soud. 

249 Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 26.05.1999, sp.zn. 5 ARZ 664/98. 
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právní vědy i judikatury služební smlouvou uzavřenou dle BGB na výkon nezávislé 

práce. 

S ohledem na nikoliv pracovněprávní povahu této smlouvy bych rád zodpověděl 

navazující otázku – co se stane s pracovním poměrem existujícího zaměstnance, který 

je „povýšen“ do role člena statutárního orgánu? Je-li existující zaměstnanec 

„povýšen“ jmenováním či volbou do funkce člena statutárního orgánu, jeho 

dosavadní pracovní smlouva se dle převažujícího názoru právní vědy a v rozporu 

s teorií tzv. spícího pracovního poměru250 přemění na služební smlouvu pro výkon 

nezávislé práce.251 Tento způsob skončení pracovní smlouvy je pro případ uzavření 

písemné Anstellungsvertrag potvrzen i nejnovější judikaturou Spolkového 

pracovního soudu.252  

Bude-li v rámci tohoto povýšení se zaměstnancem zároveň uzavřen 

Anstellungsvertrag s vyšší odměnou, bude tento považován jako služební smlouva 

uzavřená pro výkon nezávislé práce a dosavadní pracovní smlouva k okamžiku 

uzavření Anstellungsvertrag ukončena, neboť vůle tuto pracovní smlouvu ukončit 

                                                 

250 Teorie spícího pracovního poměru, tedy určitého suspendování pracovního poměru pro období 

výkonu funkce člena statutárního orgánu a jeho opětovná aktivace po ukončení této funkce, byla ještě 

v 80. letech minulého století dominantní, od té doby v judikatuře i právní vědě ustupuje, K tomu např.: 

PREIS, Ulrich In: Müller-Glöge, Rudi, PREIS, Ulrich, SCHMIDT, Ingrid, DIETERICH, Thomas, 

HANAU, Peter, SCHAUB, Günter. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht. 19. vydání. Leinen: C.H. 

Beck, 2019, BGB § 619a Rn. 90. ISBN 978-3-406-72471-8. 

251 MÜLLER-GLÖGE, Rudi In: LIMPERG, Bettina, SÄCKER, Franz Jürgen, RIXECKER, Roland, 

OETKER, Hartmut. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 7. vydání. München: C.H. 

Beck, 2015, BGB § 611 Rn. 148. ISBN 9783406665400. 

252 Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 19.07.2007, sp.zn. 6 AZR 774/06. 
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vyplývá z uzavření Anstellungsvertrag.253,254 

Jak jsem blíže zmínil v kapitole o vzniku a zániku funkce člena statutárního orgánu 

výše, po odvolání člena statutárního orgánu z funkce v korporační rovině 

Anstellungsverhältnis automaticky nezaniká (není-li sjednáno jinak), nýbrž nadále 

trvá jako služební smlouva uzavřená pro výkon nezávislé činnosti255 a její výpověď 

je typicky spojena s výpovědní dobou nebo alespoň odstupným. 

4.3. Shrnutí a dílčí závěr 

Analýza postavení zaměstnance a člena statutárního orgánu dle německého práva 

nebyla jednoduchým úkolem, neboť pro získání přehledu o postavení zaměstnanců 

jsem potřeboval nahlédnout řádově do desítek dílčích právních předpisů, jejichž míra 

provázanosti je různá. 

Jakožto dílčí závěr této kapitoly si dovoluji především konstatovat, že postavení 

zaměstnance a člena statutárního orgánu v německém právu jsou v podstatné míře 

odlišná. Zaměstnanec je slabší stranou pracovněprávního vztahu, vykonává závislou 

práci pro zaměstnavatele, která je dle pojetí německého práva zejména 

charakteristická osobní závislostí zaměstnance na zaměstnavateli, což vyplývá jak 

z dosavadní judikatury, tak i z nově uzákoněné definice. 

Pro vznik pracovního poměru je dle německého pracovního práva nutné sjednat pouze 

druh práce a den nástupu do práce s tím, že pro toto právní jednání není ani předepsaná 

písemná forma. Při skončení pracovního poměru jsou zaměstnanci chráněni jednak 

zákonným požadavkem písemné formy pro ukončovací právní jednání, jednak 

kogentně stanovenými důvody pro výpověď, zákonným odstupným, ochranou proti 

                                                 

253 Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 28.09.1995, sp.zn. 5 AZB 4/95. 

254 Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 19.07.2007, sp.zn. 6 AZR 774/06. 

255 Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 13. 6. 2002, sp.zn. 2 AZR 327/01. 
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výpovědi a rovněž výpovědní dobou, jejíž délka je v případě výpovědi dané 

zaměstnavatelem navázána na dobu trvání pracovního poměru a může dosáhnout až 

sedmi měsíců, což se domnívám, že je oprávněné, neboť v těchto případech musel 

pracovní poměr trvat minimálně 20 let – po takové době musí být hledání nové práce 

složitou výzvou. 

V oblasti odpovědnosti za škodu zvláštní zákonná úprava chránící zaměstnance 

neexistuje, neboť zákonodárce odpovědnost zaměstnance za způsobenou škodu 

výslovně neupravuje. Z důvodu potřeby zvláštní ochrany zaměstnance bylo takové 

omezení odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli dovozeno 

v německé judikatuře, nejedná se ovšem o omezení paušální – částkou či např. pevně 

stanoveným poměrem – nýbrž v rozhodovací praxi soudů se pro tento účel vytvořila 

pravidla založená na podrobné analýze míry nedbalosti a okolností případu, která 

mohou vést k úplnému vyloučení či alespoň omezení povinnosti zaměstnance 

nahradit škodu a jejich aplikace není velice předvídatelná.  

Právní úprava odměňování zaměstnanců říká, že mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem musí při vzniku pracovního poměru panovat pouze obecná shoda 

na tom, že činnost zaměstnance bude odměněna. Německé právo zná od roku 2015 

zákonnou minimální mzdu, jejíž výše je ovšem nad rámec tohoto zákona sjednána 

v řadě odvětví mezi odbory a zaměstnavateli prostřednictvím tarifních smluv. 

V návaznosti na to jsem zjistil, že člen statutárního orgánu je dle německého práva 

v postavení obecně slabším. Jednatel společnosti s ručením omezeným nebo člen 

představenstva akciové společnosti se dle německého práva vždy nachází se 

společností v právním vztahu korporačním, který vzniká typicky volbou do funkce 

příslušným orgánem společnosti. Nezávisle na tom může být sjednána smlouva na 

základě které vznikne závazkový vztah, tzv. Anstellungsvertrag zakládající 

Anstellungsverhältnis –  jedná se o jakýsi akt „najmutí“ člena statutárního orgánu 

společností či společností mateřskou, když stěžejním bodem této smlouvy budou 

ujednání o odměně, neboť z výkonu funkce jako takové až na výjimky právo na 

odměnu nevzniká. U členů statutárních orgánů, kteří nejsou zároveň (většinovými) 



93 

 

společníky společnosti, je odměna poskytnutá prostřednictvím Anstellungsvertrag 

hlavní motivací k převzetí a výkonu funkce. 

Zajímavým bodem, ke kterému jsem došel při práci na této kapitole, je diferenciace 

uvnitř německé právní úpravy členů statutárních orgánu, tedy konkrétně rozdíl 

v úpravě jednatele společnosti s ručením omezeným a člena představenstva akciové 

společnosti. Tato skutečnost vyplývá především z právní úpravy obsažené 

v ustanovení § 37 odst. 1 německého zákona o společnostech s ručením omezeným, 

podle kterého je jednatel společnosti s ručením omezeným vázán pokyny společnosti 

(valné hromady), na rozdíl od představenstva akciové společnosti, ve které platí dle 

ustanovení § 76 odst. 1 a § 119 odst. 2 německého akciového zákona zákaz udělování 

pokynů představenstvu, leda o ně sami požádají.  

Pro postavení člena statutárního orgánu je vázanost, resp. nevázanost pokyny 

společnosti naprosto zásadní, protože jak německá právní věda, tak i německý 

zákonodárce a soudní praxe, dovozují z podřízeného postavení jednatele, 

způsobujícího v řadě případů jeho závislost na společnosti, nutnost zajištění vyšší 

míry ochrany, než té, která je poskytnuta proti vlivu společnosti chráněnému členu 

představenstva. Výkon tohoto nařizovacího práva dle zákona ovšem nikdy nemá 

dosáhnout takové intenzity jako u zaměstnance – v rámci zákonného oprávnění valné 

hromady udělovat pokyny jednateli tedy typicky nedochází k průběžnému určování 

jednotlivých úkolů spolu s místem a času jejich výkonu. Tento rozdíl v úpravě a 

postavení jednatele a člena představenstva má řadu konkrétních projevů. 

Ukončení funkce člena statutárního orgánu v korporační rovině probíhá jak při 

odstoupení ze strany člena statutárního orgánů, tak při jeho odvolání, s okamžitými 

účinky, leda se při odstoupení člena statutárního orgánu jedná o nevhodnou dobu pro 

společnost. Jednatel může odstoupit bez uvedení důvodu a stejně tak může být i 

odvolán, člen představenstva akciové společnosti, jehož funkce dle zákona nesmí 

trvat déle než 5 let, může odstoupit stejně tak, odvolán ovšem může být pouze z tzv. 

důležitého důvodu. 

Toto skončení funkce v korporační rovině neovlivňuje bez dalšího případně uzavřený 
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Anstellungsvertrag, na jehož základě je mimo jiné také poskytována odměna. 

Postavení člena statutárního orgánu se v tomto bodě liší, neboť Anstellungsvertrag 

jednatele společnosti s ručením omezeným a člena představenstva akciové 

společnosti se chovají jinak. Výpověď Anstellungsvertrag jednatele společnosti 

s ručením omezeným bez podílu na společnosti, či pouze s podílem minoritním, je dle 

soudní praxe neplatná, pokud není spojena s výpovědní dobou v délce odpovídající 

výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnanci. Tato výpovědní doba tedy často běží 

v situaci, kdy jednatel již není v korporační rovině ve své funkci, proto je nahrazována 

ujednáním o odstupném minimálně ve výši, která by odpovídala odměně za 

příslušnou délku výpovědní doby. 

Oproti tomu, u členů představenstva je jednostranné ukončení funkce před koncem 

funkčního období ze strany společnosti raritou, neboť pro odvolání v korporační 

rovině musí být nalezen důležitý důvod, typicky spočívající v hrubém porušení 

povinnosti. Je-li tento důvod nalezen, může buď současně obstát jako dostatečný 

důvod pro okamžitou výpověď Anstellungsvertrag dle zákona, typické je ovšem 

sjednání výpovědního důvodu pro tento případ, který by výpovědní dobou v určité 

délce měl být spojen taktéž, stačí ovšem i minimální délka. 

V oblasti odpovědnosti jsou členové statutárního orgánu, jak vyplývá ze samotné 

povahy jejich funkce, ve slabším postavení než zaměstnanci, jelikož mají povinnost 

výkonu funkce člena statutárního orgánu s péčí řádného obchodníka (obchodního 

vedoucího), za což dle zákona odpovídají společnosti. Tato povinnost je korigována 

pravidlem podnikatelského úsudku, neboť může-li dle německého práva člen 

statutárního orgánu rozumně předpokládat, že jedná na základě přiměřených 

informací a ve prospěch společnosti, neodpovídá z důvodu dodržení tohoto 

rozhodovacího procesu za škodu způsobenou špatným obchodním rozhodnutím. 

V oblasti náhrady škody lze opět spatřit podstatný rozdíl mezi jednatelem společnosti 

s ručením omezeným a členem představenstva akciové společnosti, neboť od 

povinnosti jednatele nahradit jím způsobenou škodu se lze odchýlit ve společenské 

smlouvě nebo v Anstellungsvertrag, u člena představenstva se od zákonné úpravy 

odchýlit platně nelze. 
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V systému sociálního zabezpečení má jednatel společnosti s ručením omezeným, 

který není většinovým společníkem, ani nemá jiným způsobem možnost zvrátit 

rozhodnutí valné hromady, obdobné postavení jako zaměstnanec. V opačném případě 

jeho činnost nezakládá účast v systému sociálního zabezpečení. Naopak člen 

představenstva akciové společnosti, který má mít ze zákona více nezávislé postavení, 

je ze zákona vyňat z důchodového pojištění a z pojištění pro případ nezaměstnanosti, 

účastníkem nemocenského pojištění ovšem bude. Zdravotní pojištění je v Německu 

povinné, lze se ovšem obrátit na veřejné i soukromé pojišťovny. 

Na základě výše uvedených poznatků o německé právní úpravě si tedy dovoluji říci, 

že ač je postavení členů statutárních orgánů a zaměstnanců ve většině aspektů 

podstatně odlišné, jednatelé jsou z důvodu jejich podřízenosti pokynům společnosti a 

kdykoliv možného odvolání bez uvedení důvodu mírně přiblíženi zaměstnancům 

v porovnání s představenstvem akciové společnosti, které je prototypem nezávislého 

statutárního orgánu, jehož člen funguje jako profesionální a na ostatních orgánech 

společnosti či akcionářích nezávislý odborník-manažer s postavením podobným 

nezávislému podnikateli. 

Navazující otázkou, kterou jsem řešil, je samotná povaha závazkového právního 

vztahu člena statutárního orgánu se společností a případná přípustnost souběhu funkcí 

dle německého práva. Tento problém je v německém právu intenzivně řešen jak na 

úrovni zákonodárné, tak soudní či v právní vědě. Na úrovni zákonodárné německý 

zákonodárce výslovně vylučuje členy statutárních orgánů, včetně jednatelů bez 

podílu, z působnosti řady stěžejních ochranářských pracovněprávních norem, což 

napovídá, že Anstellungsvertrag, řídící se úpravou služební smlouvy (Dienstvertrag) 

v BGB, nebude pracovní smlouvou – podtypem služební smlouvy pro výkon závislé 

práce – nýbrž služební smlouvou v užším smyslu uzavřenou pro výkon nezávislé 

práce. 

Hlavní proud německé judikatury i doktríny dovozují, že člen statutárního orgánu 

jako tvůrce vůle společnosti a vykonavatel nařizovacího práva zaměstnavatele 

nemůže být sám zaměstnancem, přesto pro něj byla dovozena aplikace některých 
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ochranářských mechanismů pracovního práva, jako například výpovědní doby, 

možnost odchýlení se od zákonné úpravy odpovědnosti, či nároky vůči státu v případě 

insolvence společnosti s ručením omezeným. V těchto soudních rozhodnutích je 

ovšem konstantně zdůrazňováno, že i přes analogickou aplikaci dílčího institutu 

pracovního práva se ani v případě jednatele bez podílu na společnosti (resp. s podílem 

minoritním), ani v případě jiného člena statutárního orgánu, nejedná o zaměstnance. 

5. Zásahy Soudního dvora Evropské unie do postavení člena 

statutárního orgánu 

Vzhledem k tomu, že recentní judikatura Soudního dvora Evropské unie má na členy 

statutárního orgánu a jejich postavení jiný pohled než národní právo jak České 

republiky, tak Německa, dovoluji si zařadit kapitolu kratšího rozsahu k recentnímu 

evropskému pojetí závislé práce, neboť judikatura nejvyššího soudu EU překvapivé 

v několika dílčích rozhodnutích přiznala postavení zaměstnance i členovi statutárního 

orgánu, který tuto definici dle národního právního řádu nenaplňuje, pro což existují 

dobré důvody.  

Tato kapitola je zařazena až za rozbor dle českého a německého práva, neboť je těmto 

dvěma právním řádům nadřazená, přímo se vztahuje k případu řešenému dle ve 

Spolkové republice Německo a na samotném počátku této práce by dle mého názoru 

a po konzultaci s vedoucím práce působila jako vytržená z kontextu. 

Jako příklad lze uvést již starší rozhodnutí Clean Car Autoservice,256 které je 

všeobecně významné výrokem ohledně možnosti zaměstnavatele dovolat se 

zaměstnancova práva volného pohybu dle článku 45 SFEU. Toto rozhodnutí se ovšem 

ve skutečnosti týká jednatele, nikoliv běžného zaměstnance. Soudní dvůr Evropské 

                                                 

256 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie v právní věci C-350/96, Clean Car Autoservice GesmbH 

v Landeshauptmann von Wien, ze dne 7. května 1998. 



97 

 

unie tedy vztáhl tuto svobodu pohybu, právo zaměstnance (pracovníka), na jednatele. 

Pohled Soudního dvora Evropské unie na jednatele jako na zaměstnance byl 

konkrétně vysvětlen v rozsudku Danosa,257 zabývajícím se případem jednatelky 

v Lotyšsku, která byla jedinou jednatelkou ve společnosti, kde nebyla společníkem. 

Paní Danosa byla odvolána z funkce člena statutárního orgánu, a to v jedenáctém 

týdnu těhotenství. Před lotyšským soudem se následně dovolávala ochrany 

vyplývající z lotyšského zákoníku práce, konkrétně ustanovení § 109, které bylo 

implementací čl. 10 evropské směrnice o pracovněprávní ochraně v těhotenství a 

mateřství258 upravujícího zákaz výpovědi pracovníků (zaměstnanců). Svoje postavení 

zaměstnance odůvodňovala mj. tím, že za práci pobírala odměnu a čerpala 

dovolenou.259 Nejvyšší lotyšská soudní instance následně položila Evropskému 

soudnímu dvoru předběžnou otázku, zda členové statutárních orgánů kapitálových 

společností spadají pod pojem pracovníka ve smyslu Evropského práva. 

Soudní dvůr Evropské unie se vyjádřil tak, že není podstatné, jak je právní vztah 

kvalifikován dle národního práva. Rozhodující je, zda se osoba nachází v pozici 

podřízenosti, a to bez ohledu na to, jestli je ve funkci člena statutárního orgánu či 

nikoliv, neboť i člen statutárního orgánu vykonává svou činnost pro společnost, která 

jej jmenovala, činnost vykonává za odměnu a pod vedením či kontrolou dozorčí rady 

nebo jiného orgánu společnosti. Proto člena statutárního orgánu lze považovat za 

                                                 

257 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (druhého senátu) v právní věci C-232/09, Dita Danosa v. 

LKB Līzings SIA, ze dne 11. listopadu 2010 (dále jako „rozhodnutí Danosa“). 

258 Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících 

zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 

259 Bod č. 25 rozhodnutí Danosa. 
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pracovníka ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie.260 

Dalším rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie, které pod pojem pracovníka ve 

smyslu práva Evropské unie zahrnuje i člena statutárního orgánu, je rozhodnutí ve 

věci pana Balkayi261 týkající se evropské směrnice o hromadném propouštění.262 

Soudní spor nebyl v tomto případě zahájen členem statutárního orgánu 

dovolávajícího se pracovněprávní ochrany, neboť pan Balkaya byl zaměstnanec na 

pozici technika, který žaloval na neplatnost výpovědi z důvodu nedodržení řádného 

postupu při hromadném propouštění dle německého práva, které říká, že 

zaměstnavatel musí hromadné propouštění oznámit příslušnému úřadu 

(Bundesagentur für Arbeit), pokud má více než dvacet zaměstnanců.263 

Zaměstnavatel pana Balkayi zaměstnával beze sporu osmnáct zaměstnanců, z důvodu 

sporu ohledně dosažení hranice dvaceti zaměstnanců bylo předmětem diskuze, zda se 

mezi zaměstnance bude počítat mj. i jednatel zaměstnavatele, německé společnosti 

s ručením omezeným, pan S., který nebyl zároveň společníkem a společnost byl 

oprávněn zastupovat pouze společně s jiným jednatelem.264 

Soudní dvůr Evropské unie zdůraznil, že pro zajištění srovnatelné ochrany práv 

zaměstnanců v různých členských musí být pojem pracovník uvedený v čl. 1 odst. 1 

písm. a) směrnice předmětné vykládán autonomně a jednotně, jinak by limity (kdo se 

                                                 

260 Body č. 39 – 51, zejm. bod č. 51, rozhodnutí Danosa. 

261 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (prvního senátu) v právní věci C-229/14, Ender Balkaya 

v. Kiesel Abbruch a Recycling Technik GmbH, ze dne 9. července 2015 (dále jako „rozhodnutí 

Balkaya“). 

262 Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se hromadného propouštění. 

263 Ustanovení § 17 odst. 1 Kündigungsschutzgesetz. 

264 Body č. 14 – 20 rozhodnutí Balkaya. 
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počítá do počtu 20 zaměstnanců) mohly určovat samy členské státy individuálně.265 

V otázce podřazení člena statutárního orgánu pod pojem pracovníka pro účely 

ochrany dle směrnice o hromadném propouštění soud poté zopakoval, že kvalifikace 

vztahu dle národního práva není rozhodující,266 a že funkce člena statutárního orgánu 

nevylučuje bez dalšího přítomnost vztahu podřízenosti a nadřízenosti, neboť vše je 

nutno hodnotit s přihlédnutím k okolnostem každého případu.267  

Soud uzavřel, že člen statutárního orgánu spadá pod pojem pracovníka, pokud svoji 

činnost vykonává za odměnu a pod vedením a kontrolou jiného orgánu společnosti, 

k čemuž soud dodává podmínku absence podílu na této společnosti,268 neboť práva 

valná hromada je tímto nadřízeným orgánem.269 

Z dalšího rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie 270 ovšem vplývá, že ani podíl 

člena statutárního orgánu ve společnosti nemusí automaticky zabránit jeho podřazení 

pod pojem pracovníka ve smyslu evropského práva, neboť při hodnocení vztahu 

podřízenosti a nadřízenosti je nutno zjistit, zda působí (minoritní) společník opravdu 

takovým vlivem, který vylučuje jeho podřízenost. Zejména je třeba určit, zda má 

někdo pravomoc dávat členovi statutárního orgánu pokyny a kdo kontroluje jejich 

provádění.271 

Je zjevné, že pracovněprávní argumenty Soudního dvora Evropské unie jsou 

                                                 

265 Body č. 31 – 33 rozhodnutí Balkaya. 

266 Bod č. 35 rozhodnutí Balkaya. 

267 Bod č. 38 rozhodnutí Balkaya. 

268 Bod č. 48 rozhodnutí Balkaya. 

269 Bod č. 40 rozhodnutí Balkaya. 

270 Zejm. bod č. 41 – 42 rozsudku Soudního dvora (třetího senátu) v právní věci C-47/14, Holterman 

Ferho Exploitatie BV a další v. Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim, ze dne 10. září 2015. 

271 Bod č. 47 rozhodnutí viz výše. 
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v přímém rozporu se zákonnou úpravou zakazující udělování pokynů členům 

statutárního orgánu272 v kapitálové společnosti, což zohledním v následující 

srovnávací kapitole. 

6. Komparace přístupu k souběhu funkcí v obou právních 

řádech  

6.1. Srovnání postavení zaměstnanců a členů statutárních orgánů 

v právních řádech ČR a SRN 

Z mojí analýzy postavení osob v roli zaměstnance a osob ve funkci člena statutárního 

orgánu v obou právních řádech, tedy v právním řádu Spolkové republiky Německo a 

v právním řádu České republiky, vyplynula řada klíčových poznatků, které jsou 

důležité pro následné srovnání přístupu obou právních řádů k tzv. souběhu funkcí 

člena statutárního orgánu a zaměstnance. 

Zaměstnanci se v obou právních řádech zavazují k výkonu tzv. závislé práce. Znaky 

závislé práce dle německé úpravy nacházíme v ustanovení § 611a BGB, některé 

z nich jsou stejné jako ty českým zákonodárcem stanovené v ustanovení § 3 zákoníku 

práce, zejména tedy podřízenost, vázanost pokyny a výkon jménem zaměstnavatele. 

Znak osobního výkonu práce je taktéž dovozován, neboť ustanovení § 613 BGB říká, 

že v případě pochybností plní ze služební smlouvy samotné její strany, nikoliv třetí 

osoby,273 k čemuž judikatura i nauka dodávají, že jakýkoliv vstup třetí osoby zásadně 

                                                 

272 Ustanovení § 195 odst. 2 a § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Německé právní úprava 

zakazuje udělování pokynů pouze členům představenstva akciové společnosti, což vyplývá 

z ustanovení § 84 odst. 1 Aktiengesetz. 

273 „§ 613 Unübertragbarkeit: Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel in 

Person zu leisten. Der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel nicht übertragbar.“ 



101 

 

ukazuje, že se nejedná o závislou práci.274 Jádro pojetí závislé práce dle německého 

práva ovšem spočívá dle judikatury i právní vědy v osobní závislosti zaměstnance na 

zaměstnavateli vyplývající především z vázanosti pokyny zaměstnavatele či ze 

závazku k výkonu práce určené někým jiným, nikoliv tedy k výsledku práce jako 

takové. 

Domnívám se, že německé pojetí závislé práce primárně založené na materiálním 

znaku osobní závislosti je vhodným řešením otázky důležitosti jednotlivých znaků 

definice závislé práce, resp. problematiky znaků versus podmínek závislé práce, která 

se v Německu taktéž vede. Požadavek propojení všech zákonných znaků závislé práce 

prvkem osobní či hospodářské závislosti zaměstnance na zaměstnavateli stanovuje po 

inspiraci německým vzorem i novější česká judikatura.  

Soudní dvůr Evropské unie potom při nalézání závislé práce hodnotí především 

přítomnost podřízenosti, kterou ovšem dle mého názoru dostatečně nezkoumá a 

dovozuje závislou práci i v případech, ve kterých se o ni nemusí jednat, respektive 

nejde o podřízenost v takové míře, aby odůvodňovala založení pracovního poměru a 

ochranu zaměstnance, nemluvě o to, že toto postavení je často vyváženo jinými 

benefity. Jistým nebezpečím tohoto pojetí může být rozmanitá aplikace soudy a právě 

identifikace závislé práce i v případech, kdy se o ni ve skutečnosti nejedná – ve vztahu 

konkrétně ke statutárním orgánům se vyjádřím dále. 

Vztah zaměstnance a zaměstnavatele založený na vztahu nadřízenosti a podřízenosti 

vede v obou právních řádech ke vzniku velkého množství jednostranných oprávnění 

zaměstnavatele, který určuje konkrétní práci v rámci sjednaného druhu práce, místo 

a čas jejího výkonu či dobu odpočinku, proto je pracovněprávní vztah v obou zemích 

značnou měrou regulován kogentní zákonnou úpravou, jež chrání zaměstnance a 

                                                 

274 MÜLLER-GLÖGE, Rudi In: LIMPERG, Bettina, SÄCKER, Franz Jürgen, RIXECKER, Roland, 

OETKER, Hartmut. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 7. vydání. München: C.H. 

Beck, 2015, BGB § 611 Rn. 181. ISBN 9783406665400. 
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stanovuje zaměstnavateli hranice při výkonu jeho nařizovacího práva. Projevem této 

úpravy jsou v obou zemích kupříkladu kogentně stanovené minimální mzdy, 

minimální délky dovolené či délky odpočinku mezi směnami. Zákonodárce v obou 

zemích taktéž omezuje ve prospěch slabší strany – zaměstnance – smluvní svobodu 

v oblasti pracovního práva, což je ostatně charakteristickým rysem pracovního práva 

prakticky po celém světe.275 

Stěžejním prostředkem ochrany zaměstnance je potom zákonná úprava ukončení 

pracovního poměru, když zákonodárci obou zemí předepisuje zaměstnavatelům 

povinnost naplnit některý zákonný výpovědní důvod v případě výpovědi 

zaměstnavatele a nemožnost výpovědi vysoce chráněných skupin zaměstnanců. 

Zákonodárce v obou zemích taktéž předepisuje povinnou písemnou formu tohoto a 

jakéhokoliv jiného ukončujícího právního jednání. V případě výpovědi 

zaměstnavatele z organizačních důvodů na jeho straně či pro neschopnost 

zaměstnance dále vykonávat práci ze zdravotních důvodů způsobených prací má 

český zaměstnanec nárok na zákonné odstupné, v Německu toto platí obdobně. 

Výpověď podaná zaměstnancem nemusí být ani v jedné zemi doprovázena důvodem, 

respektive důvod může být jakýkoliv. Výpovědní doba dle české právní úpravy činí 

dva měsíce počítaje od následujícího měsíce po podání výpovědi, v Německém právu 

je výpovědní doba v případě podání výpovědi zaměstnance podstatně kratší, a to 

pouhé čtyři týdny, které počnou běžet buď patnáctý nebo poslední den v měsíci. 

Právní úprava pracovního poměru v obou zemích se dle mého názoru vyznačuje 

snahou o vytvoření vysoké míry stability tohoto právního vztahu, zejména, nikoliv 

však výlučně, ve prospěch zaměstnance. 

V rámci srovnávání vzniku, zániku a obecně existence právního vztahu člena 

statutárního orgánu s pracovním poměrem jsem došel k odlišným závěrům. Funkce 

                                                 

275 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 29. ISBN 978-80-7380-277-6. 



103 

 

člena statutárního orgánu dle českého práva vzniká typicky volbou příslušným 

orgánem společnosti s tím, že aspekty tohoto vztahu mohou být upraveny smlouvou 

o výkonu funkce, přičemž je ovšem nutné nevybočit z kogentní úpravy zákona o 

obchodních korporacích a občanského zákoníku. V neupraveném se na tento právní 

vztah podpůrně použijí ustanovení o příkazu.  

Oproti tomu, podle německého práva, se člen statutárního orgánu typicky dostává se 

společností do dvou právních vztahů, a to jednak do vztahu dle předpisů práva 

obchodních korporací, jednak do vztahu závazkového s tím, že tyto právní vztahy 

jsou na sobě nezávislé. Korporační právní vztah vzniká a řídí se čistě dle předpisů 

korporačního práva, vzniká tedy typicky taktéž volbou příslušným orgánem 

společnosti. Vedle něj může být uzavřen Anstellungsvertrag, tedy smlouva 

zakládající závazek, jež je služební smlouvou dle BGB a jejímž předmětem je 

zejména ujednání o odměně a dalších nárocích člena statutárního orgánu jako např. 

osobní či zdravotní volno. 

Člen statutárního orgánu může ze své funkce odstoupit bez udání důvodu a v zásadě 

kdykoliv, nesmí to ovšem udělat v nevhodnou dobu pro společnost – to ani v Česku, 

ani v korporační rovině dle práva německého. České právo předepisuje, že funkce 

skončí až jeden měsíc po odstoupení, není-li mezi upraveno jinak, v Německu končí 

funkce okamžitě (pokud se nejedná o nevhodnou dobu pro společnost). V porovnání 

se zákonnou výpovědní dobou pro případ výpovědi z pracovního poměru se tedy 

jedná o zásadní rozdíl. 

Ukončení funkce člena statutárního orgánu ze strany společnosti typicky proběhne 

prostřednictvím jeho odvolání příslušným orgánem společnosti. Dle českého práva 

k tomuto odvolání může dojít bez uvedení důvodu a s okamžitým účinkem, čímž 

obvykle končí i smlouva o výkonu funkce. Německá korporační úprava stanovuje 

skončení funkce v korporační rovině k okamžiku odvolání (není-li určen jiný den) 

s tím, že jednatel německé společnosti s ručením omezeným může být odvolán bez 

uvedení důvodu, v akciové společností je ovšem pro odvolání člena představenstva 

nutný tzv. důvod důležitý.  
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Skončením funkce v korporační rovině dle německého práva automaticky nekončí 

Anstellungsvertrag, který bez dalšího existuje dál. Existenci této smlouvy lze navázat 

na členství ve statutárním orgánu v korporační rovině, je ovšem nutno sjednat 

výpovědní doby, které u jednatelů bez podílu na společnosti (či s podílem minoritním) 

musí dosahovat minimálně stejné délky jako zákonná výpovědní doba při výpovědi 

dané zaměstnavatelem. Tento způsob založený na oddělení právních vztahů, kterým 

německá právní úprava řeší problém nutnosti okamžitého odvolání člena statutárního 

orgánu v zájmu společnosti na jedné straně, a zajištění prostředků pro živobytí člena 

statutárního orgánu pro období, kdy si bude hledat nové uplatnění, na straně druhé, 

považuji za velice rozumné a elegantní vyřešení potřeby odvolat člena statutárního 

orgánu okamžitě, ale zároveň mu zachovat určitou míru sociální stability.  

V rámci zkoumání relevantní právní úpravy jsem se dále zabýval oblastí 

odpovědnosti za škodu, když jsem objevil veliký rozdíl mezi českou a německou 

pracovněprávní úpravou, spočívající v koncepčnosti české pracovněprávní úpravy na 

straně jedné, jelikož v českém zákoníku práce jsou stanoveny podmínky, za kterých 

zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou zaměstnavateli v plné výši a v ostatních 

případech je jeho povinnost náhrady škody limitována jasně danou částkou 

navázanou na výši průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Německé 

zákonodárství na straně druhé tuto úpravu bohužel postrádá a domnívám se, že je to 

jeden z jeho největších nedostatků v pracovněprávní oblasti. Konkrétní principy 

zvláštního pojetí odpovědnosti zaměstnanců musely být dotvořeny v německé 

judikatuře, která ovšem nemůže plně nahradit zákonodárce. Aplikace dotvořených 

pravidel není dle mého názoru příliš předvídatelná, zejména z důvodu možná až 

přílišného navázání na okolnosti každého případu. Právní jistotu v této oblasti 

německého práva hodnotím jako velice nízkou, což se domnívá škodí nejen 

zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům samotným v rámci risk managementu.  

Odpovědnost člena statutárního orgánu v obou zemích je založena na fiduciární 

povinnosti funkci vykonávat funkci s určitou mírou péče a loajality (péče řádného 

hospodáře, resp. v Německu péče řádného obchodníka u jednatele, péče řádného a 

svědomitého obchodního vedoucího u členů představenstva) a povinnosti nahradit 
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škodu za porušení této povinnosti, leda se jednalo o podnikatelské rozhodnutí, při 

kterém byl řádně dodržen rozhodovací proces, a přesto došlo ke škodě – tzv. pravidlo 

podnikatelského úsudku vytvářející bezpečný rozhodovací záliv zabraňující nechuti 

k riziku v obchodních věcech. Zákon o obchodních korporacích vylučuje možnost 

omezení odpovědnosti člena statutárního orgánu ex ante, vedou se diskuze o tom, zda 

tento zákaz platí i ex post, osobně dovozuji, že spíše nikoliv. V německém právu je 

vyloučeno omezení odpovědnosti člena představenstva, u jednatele společnosti 

s ručením omezeným je toto připuštěno prostřednictvím odchylné úpravy ve 

společenské smlouvě či v Anstellungsvertrag, což je další podstatný rozdíl v úpravě 

jednatele německé společnosti s ručením omezeným, který jej dostává ještě dále od 

postavení nezávislého statutárního orgánu, kterými jsou dle zákonné úpravy nejen 

členové představenstva akciové společnosti v obou zemích, ale i jednatel společnosti 

s ručením omezeným dle českého práva. 

Odměňování zaměstnanců v obou zemích je založeno na principu zákonné minimální 

mzdy, která je ovšem v Německu v řadě odvětví sjednána v tarifních smlouvách na 

vyšší úrovni než zákonné minimum. Česká právní úprava oproti tomu v nařízení vlády 

stanovuje zaručenou mzdu nad úrovni mzdy minimální, odstupňovanou podle 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Německý zaměstnavatel nemá na rozdíl 

od českého možnost jednostranně určovat výši mzdy zaměstnance, neboť ekvivalent 

mzdového výměru v německém právu chybí, v případě provozních potřeb, které by 

jinak odůvodňovaly výpověď pro nadbytečnost, je ovšem možné dát zaměstnanci 

výpověď spojenou s nabídkou nižší mzdy s tím, že pokud zaměstnanec nižší mzdu 

nepřijme, jeho pracovní poměr skončí. Statutární orgány dle českého práva a jednatel 

společnosti s ručením omezeným dle německého práva bez dalšího nárok na odměnu 

za výkon funkce nemají a jejich případná odměna musí být sjednána a odsouhlasena 

příslušným orgánem společnosti. Zaměstnanci dle německého i českého práva mají 

nárok na speciální ochranu při platební neschopnosti zaměstnavatele, která spočívá 

v uplatnění mzdových nároků vůči státu za posledních několik měsíců. V Německu 

je toto právo přiznáno také jednateli bez podílu na společnosti (či s podílem 

minoritním). 
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Člen představenstva německé akciové společnosti, který je ze zákona v postavení do 

jisté míry blízkém nezávislému podnikateli, má na základě obecné zákonné úpravy 

služební smlouvy nárok na odměnu i bez jejího výslovného sjednání a v případě 

platební neschopnosti společnosti nemá jeho pohledávka na odměnu zvýhodněný 

režim, podobně jako u členů statutárních orgánů v České republice. Dovození nároku 

německého jednatele, na „zaměstnaneckou“ ochranu proti platební neschopnosti 

společnosti nepovažuji za vhodné, domnívám se, že by mělo jít o součást rizika 

spojeného s jeho funkcí, nehledě na to, že obchodní vedení má v rukou právě tato 

osoba.  

Z pohledu systému sociálního zabezpečení jsou zaměstnanci vysoce chráněnou 

skupinou, neboť výkon závislé práce zakládá v obou zemích účast na veškerých 

stěžejních programech, které je mají chránit před nezaměstnaností, pracovní 

neschopností, zajistit v důchodu a také hradit jejich zdravotní péči. V České republice 

mají členové statutárních orgánů v oblasti sociálního zabezpečení v zásadě stejné 

postavení jako zaměstnanci, v Německu má toto postavení pouze jednatel, který se 

neúčastní na tvorbě vůle společnosti, tedy nemá majoritní podíl a ani jiným způsobem 

není schopen zvrátit rozhodnutí valné hromady. Je-li jednatel většinovým 

společníkem, či jiným způsobem tvoří blokační menšinu na valné hromadě, jeho účast 

na sociálním zabezpečení založena není. Členové představenstva, jakožto prototyp 

člena nezávislého statutárního orgánu, jsou výslovně vyňati z důchodového pojištění 

i pojištění pro případ nezaměstnanosti, do určité výše příjmu se ovšem povinně 

účastni nemocenského pojištění. Zdravotní pojištění je v Německu povinné pro 

všechny, existuje ovšem možnost svobodné volby mezi státním systémem či 

soukromou pojišťovnou. 

6.2. Přístup k souběhu funkcí v právních řádech ČR a SRN 

6.2.1. Srovnání ne/přípustnosti souběhu funkcí a navazujících důsledků dle 

českého a německého práva 

Na základě těchto poznatků o postavení členů statutárních orgánů a zaměstnanců 
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v obou právních řádech bych se nyní rád věnoval samotnému srovnání přístupu 

k souběhu funkcí v obou zemích.  

Prvně bych rád vytkl před závorku problematiku tzv. nepravého souběhu funkcí: 

v obou právních řádech je členovi statutárního orgánu umožněno platně vstoupit do 

pracovního poměru se stejnou společností, kde vykonává funkci člena statutárního 

orgánu, pokud se druh práce vykonávaný v pracovním poměru ani částečně 

nepřekrývá s působností člena statutárního orgánu. Tento takzvaný nepravý souběh 

funkcí je připuštěn, neboť jím postavení člena statutárního orgánu není nijak dotčeno 

– jedná se o separátní právní vztah řídící se předpisy pracovního práva, nijak 

nesouvisející s funkcí člena statutárního orgánu, jeho povinnostmi, odpovědností a 

vznikem či zánikem této funkce. Domnívám se, že tato situace je nejen v pořádku, ale 

také v souladu s obchodní realitou, a dále se budu soustředit na tzv. pravý souběh 

funkcí. 

Při zkoumání přípustnosti tohoto pravého souběhu funkcí jsem v obou právních 

řádech našel totožnou odpověď, která je ovšem negativního charakteru. Pravý souběh 

funkcí jako takový není připuštěn ani v právním řádu České republiky, ani v právním 

řádu Spolkové republiky Německo. V České republice je tento zákaz dovozen 

judikaturou, a to zejména proto, že působnost statutárního orgánu není druhem závislé 

práce, jejíž výkon by byl možný na základě pracovní smlouvy. Německý zákonodárce 

vyňal členy statutárních orgánů z působnosti téměř všech zákonů poskytujících 

ochranu zaměstnancům, německá judikatura k tomu dodává, že člen statutárního 

orgánu, jakožto tvůrce vůle společnosti, který také vykonává nařizovací právo 

zaměstnavatele, nemůže být sám v postavení zaměstnavatele. V obou zemích má člen 

statutárního orgánu svoji funkci vykonávat nezávisle – pro jednatele německé 

společnosti s ručením omezeným toto ovšem platí v omezené míře, neboť je ze 

zákona podřízen pokynům valné hromady. Výkon tohoto nařizovacího práva ale 

nemá dle zákona dosahovat zdaleka takové intenzity jako v pracovním poměru. 

Důsledky nepřipuštění souběhu funkcí se v právních řádech Německa a Česka liší. 

Dle českého práva vedl zákaz souběhu funkcí po skoro 25 let ke zneplatňování 
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pracovních smluv členů statutárního orgánu, kteří se při snaze o posílení vlastní 

pozice prostřednictvím podřízení jejich právního vztahu se společností zákoníku 

práce, připravili dokonce i o odměnu samotnou z důvodu neexistence pracovního 

poměru. Poté, co léta trvající praxi zneplatňování smluv členů statutárních orgánů 

z důvodu podřízení pracovněprávním předpisům zastavil Ústavní soud, začínají být 

„pracovní“ smlouvy členů statutárních orgánů posuzovány jako smlouvy o výkonu 

funkce zakládající obchodněprávní vztah, který lze v rozsahu přípustném kogentními 

ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku podřídit 

pracovněprávním předpisům. Stěžejní otázky jako vznik a zánik funkce či 

odpovědnost za škodu se zákoníkem práce neřídí, o aplikaci řady institutů pracovního 

práva či jejich jednotlivých aspektech panuje nejistota. 

Jiným hlavním argumentem pro zákaz souběhu funkcí dle českého práva je 

nemožnost uzavření druhé smlouvy na stejnou činnost z nedostatku kauzy – člen 

statutárního orgánu se nachází vždy v obchodněprávním závazkovém vztahu se 

společností a další závazek se stejnou kauzou již vzniknout nemůže. Dle německé 

právní úpravy je člen statutárního orgánu se společností ve dvou separátních a na sobě 

nezávislých právních vztazích s tím, že korporační vztah mezi členem statutárního 

orgánu a společností (Organstellung) není závazkovým vztahem a kauzu potřebnou 

pro závazkový vztah (Anstellung) nekonzumuje. Ke zneplatňování smluv členů 

statutárních orgánů tedy nikdy nebyl důvod, neboť dle německého práva nebyl důvod 

pochybovat nad existencí řádně uzavřené smlouvy (Anstellungsvertrag), která se řídí 

ustanoveními o služební smlouvě dle BGB.276 Otázkou bylo pouze to, zda 

Anstellungsvertrag zakládá pracovní poměr či se jedná o smlouvu uzavřenou pro 

výkon nezávislé, na což zákonodárce i judikatura shodně odpovídají, že pracovní 

poměr založen není.  

                                                 

276 Služební smlouva jako zastřešující pojem pro jednak pracovní smlouvu, jednak pro služební 

smlouvu uzavřenou pro výkon nezávislé činnosti (služební smlouva v užším smyslu). 
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Důsledkem oddělení těchto dvou právních vztahů je dlouhodobá právní jistota 

týkající se funkce člena statutárního orgánu v korporační rovině, mimo jiné stěžejní 

otázky vzniku a zániku funkce nebo oblasti odpovědnosti a náhrady škody, neboť 

veškeré aspekty funkce se řídí bez pochybností čistě korporačním právem a otázky 

jak odměna, osobní či zdravotní volno v separátní, závazkové rovině. 

6.2.2. Potřeba výkonu funkce člena statutárního orgánu v pracovním 

poměru? 

Výše v této práci jsem došel k závěru, že postavení předmětných dvou skupin osob je 

zásadně odlišné, a to ve prospěch zaměstnanců, kteří mají v oblastech jako skončení 

pracovního poměru či náhrady škody zákonem zákonodárcem posílenou pozici. 

Prostřednictvím navazující analýzy povolení souběhu funkcí a komparace výsledků 

jsem došel ke skutečnosti, že ani jeden právní řád souběh funkcí nepovoluje a funkci 

člena statutárního orgánu tím pádem nelze vykonávat v pracovním poměru. Dle mého 

názoru nevyhnutelně navazuje otázka, jejíž zodpovězením bych tuto práci také rád 

uzavřel: je tato situace správná? 

Při zkoumání notného množství zákonných i odborných textů a soudních rozhodnutí 

jsem si postupně utvořil ten názor, že funkce člena statutárního orgánu není činností, 

která by byla slučitelná s jakoukoliv definicí závislé práce, což je ostatně v souladu 

s českou i německou právní úpravou. Zdá se, že vývoj judikatury Soudního dvora 

Evropské unie směřuje k opačnému závěru, který je dle mého názoru založen na 

špatné premise. Přestože souhlasím s tím, že v individuálních případech lze u člena 

statutárních orgánů identifikovat v určité míře podřízenou pozici vůči jiným orgánům 

společnosti, které jej obecně také mohou odvolat, nemyslím si, že se jedná o tak 

intenzivní podřízenost, ze které by bylo nutné za účelem ochrany statutárních orgánů 

dovozovat pracovní poměr. Forma spolupráce a koordinace společnosti a člena 

statutárního orgánu zřídka kdy vytvoří tak slabé postavení člena statutárního orgánu, 

které má zaměstnanec v pracovním poměru. Proto, a také z důvodu typicky sjednané 

vysoké manažerské odměny, odstupného a jiných benefitů, které mají vyvažovat 

méně jisté postavení oproti zaměstnancům, se domnívám, že by člen statutárního 
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orgánu mezi zaměstnance řazen být neměl a na otázku potřeby výkonu funkce člena 

statutárního orgánu v pracovním poměru odpovídám záporně. 

Specifická je úprava jednatele německé společnosti s ručením omezeným, který je 

jako jediný zkoumaný člen statutárního orgánu podřízen pokynům společnosti 

oficiálně ze zákona – ač samozřejmě podřízen v rozsahu, který zdaleka nedosahuje 

intenzity typické pro vztah zaměstnanec-zaměstnavatel. Tato skutečnost vedla 

v Německu k mírnému posílení postavení tohoto jednatele prostřednictvím umožnění 

zmírnění jeho zákonné odpovědnosti, nebo, v případě, že se nejedná zároveň o 

(majoritního) společníka téže společnosti, o povinnost sjednání výpovědní doby 

Anstellungsvertrag v délce odpovídající zaměstnancům – tato následně běží o 

odvolání z funkce v korporační rovině či je nahrazena odstupným. Alespoň krátkou 

výpovědní dobu této smlouvy je ostatně nutné sjednat i v případě člena představenstva 

německé akciové společnosti 

Domnívám se, že české právo by se mohlo vydat podobnou cestou. Urgence důsledků 

vyplývajících ze zákazu souběhu funkcí již v současné době nemusí nutně dosahovat 

takové míry, aby vznikla vůle řešit situaci legislativně. Na zákaz souběhu funkcí 

navazující zneplatňování smluv členů statutárních orgánů, zdá se, skončilo, a neúčast 

členů statutárních orgánů v sociálním zabezpečení byla vyřešena jejich postavením 

na úroveň v zásadě identickou zaměstnancům již před lety. Proto je možné, že se 

legislativního řešení problematiky nedočkáme a s problémem bude nutno naložit 

prostřednictvím řešení dílčích otázek v nauce, judikatuře a praxi, tedy stejným 

způsobem, jako byl a stále je tento problém řešen v Německu.  

Osobně si myslím, že ideálním řešením mohou být rozumně vyjednané a kvalitně 

sepsané smlouvy o výkonu funkce, které pamatují na ochranu zájmů jak společnosti, 

tak i člena statutárního orgánu, neboť výměnou za typicky vysokou odměnu a jiné 

benefity je nevyhnutelně méně jisté postavení člena statutárního orgánu oproti 

zaměstnancům, které lze ovšem upravit ve smlouvě. Česká korporační praxe ovšem 

ve velké míře odkazuje na pracovní právo jako celek a zrovna ustanovení o vzniku a 

zániku pracovního poměru, odstupném či odpovědnosti se na vztah mezi společností 
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a členem statutárního orgánu nepoužijí. 

6.2.3. Přínosnost komparace pro řešení předmětné otázky a podněty de lege 

ferenda ve vztahu k českému právu 

Domnívám se, že pojetí této práce formou komparace s německou právní úpravou 

bylo vhodnou volbou a pro řešení otázky v českém právu mohou být zjištěné 

poznatky o německém právu přínosem.  

Německá zkušenost zejména ukazuje, že je vhodné oddělit korporační vztah člena 

statutárního orgánu se společností a ponechat jej plně v moci korporačního práva, 

neboť se jedná o pro společnost zcela zásadní otázky v oblasti zejména vzniku a 

zániku funkce či náhrady škody členem statutárního orgánu společnosti, tedy orgánu, 

který je tvůrcem její vůle a je oprávněn ji řídit jak směrem dovnitř, tak zastupovat 

navenek. Německé striktní oddělení korporační roviny vztahu člena statutárního 

orgánu a společnosti od roviny závazkové poskytuje společnosti ochranu a všem 

zúčastněným osobám právní jistotu, neboť případná otázka ohledně povahy 

závazkového vztahu se nijak nedotýká korporačního postavení člena statutárního 

orgánu. 

Druhým hlavním bodem, který mi v německém právu přišel pozornosti hodný a mohl 

by potenciálně sloužit jako inspirace pro úpravu vztahu člena statutárního orgánu a 

společnosti v českém právu, je německý zvláštní a lehce ochranářský přístup – 

zejména judikatorní, nic by ovšem nebránilo ani zákonné úpravě – k jednateli 

společnosti s ručením omezeným bez podílu na společnosti (místy ještě doplněný o 

podmínku odměny za výkon této funkce jako hlavního zdroje příjmu). V českém 

právu samozřejmě existuje již nyní možnost upravit benefity jako např. odstupné ve 

smlouvě o výkonu funkce a v žádném případě nenavrhuji zákonnou ochranu v 

rozsahu ekvivalentním pracovněprávní ochraně, domnívám se ovšem, že např. 

zákonodárcem dispozitivně upravené odstupné ve výši jednoměsíční sjednané 

odměny za výkon funkce by této skupině osob, která typicky bývá ve slabším 

postavení než člen představenstva akciové společnosti, mohla zajistit určitou míru 

sociální stability pro období hledání dalšího zdroje výdělku.  
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7. Závěr 

V této práci jsem se zabýval problematikou takzvaného souběhu funkcí, což je případ, 

kdy člen statutárního orgánu vykonává svoji funkci v pracovním poměru. Zvolil jsem 

komparační metodu, jejíž použitím jsem se pokusil srovnat přístup k této 

problematice v českém právu a v právu Spolkové republiky Německo. 

Nejprve jsem si stanovil, že pro účely zkoumání souběhu funkcí potřebuji ve 

stěžejních bodech vymezit postavení zaměstnanců a členů statutárních orgánů, tedy 

jednatele společnosti s ručením omezeným a člena představenstva akciové 

společnosti, podle obou právních řádů, a porovnat je mezi sebou, abych získal 

dostatečný podklad pro analýzu otázky souběhu práva v každém právním řádu 

separátně. Až na základě těchto výsledků jsem se pustil do analýzy problematiky 

souběhu funkcí podle jednoho a následně druhého právního řádu, a finálně jsem tyto 

výsledky dle českého a německého práva komparoval. Zohledněna byla také evropská 

recentní judikatura v této věci. 

Začínal jsem z hlediska českého práva, neboť mi tento přístup přišel vzhledem k vyšší 

orientaci v českém právu oproti německému vhodnější. Po vymezení postavení jedné 

i druhé avizované skupiny osob dle českého práva jsem je srovnal mezi sebou a došel 

k závěru o podstatné odlišnosti jejich postavení ve všech aspektech jejich fungování 

s výjimkou jejich sociálního zabezpečení, kde jsou tyto dvě skupiny pojištěny 

v zásadě stejně. V navazující analýze souběhu funkcí dle českého práva jsem zjistil 

jeho nepřípustnost, jejíž důsledkem již relativně recentně přestala být neplatnost 

samotné „pracovní“ smlouvy člena statutárního orgánu. 

Zkoumání problematiky dle německého práva probíhalo obdobně, předcházelo mu 

ovšem představení německého pracovního práva a právní úpravy pracovní smlouvy 

jakožto jednoho z podtypů služební smlouvy v širším slova smyslu, která se dělí na 

smlouvu pracovní a smlouvu služební v užším slova smyslu – uzavřenou pro výkon 

nezávislé práce. 

V rámci zkoumání a porovnání postavení zaměstnanců a členů statutárních orgánů 
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dle německého práva jsem došel k zásadně podobným závěrům ohledně odlišnosti 

postavení obou supin osob charakteristického silnějším postavením zaměstnanců. 

Tato část práce nebyla jednoduchá, neboť německé pracovní právo není 

kodifikovaným odvětvím a jednotlivé instituty je nutno hledat v dílčích zákonech či 

dovozovat výkladem obecných ustanovení BGB v souladu s principy pracovního 

práva. U členů statutárních orgánů jsem poté zjistil, že se nachází se společností ve 

dvojím právním vztahu, a to vždy ve vztahu dle korporačního práva, a fakultativně 

také v závazkovém vztahu, který upravuje zejména odměnu, a že tyto právní vztahy 

jsou na sobě nezávislé. 

Výsledky těchto separátních zkoumání o postavení předmětných skupin osob a 

souběhu funkcí v obou právních řádech i v evropské judikatuře jsem následně 

v samostatné kapitole konfrontoval mezi sebou, abych byl schopen zodpovědět 

otázku připuštění či nepřipuštění souběhu funkcí, navazujících důsledků a také otázku 

jeho potřeby, resp. alespoň vhodnosti, dle obou právních řádů. 

Komparací právní úpravy v obou zemích jsem získal poznatky o tom, že zaměstnanci 

jsou v obou právních řádech slabší stranou právního vztahu, jehož předmětem je 

výkon závislé práce a okolo kterého se utvořilo samostatné právní odvětví. Úroveň 

ochrany zaměstnanců v obou zemích je zásadně stejná, německá právní úprava ovšem 

dle mého názoru značně komplikuje možnost zaměstnanců seznámit se s právem 

nekodifikací, zejména je to vidět v oblasti náhrady škody.  

Právní úprava členů statutárních orgánů, je v německém právu rozvětvena do 

samostatných zákonů, když jednatel je komplexně upraven v zákoně o společnostech 

s ručením omezeným a člen představenstva zase v akciovém zákoně – nezávisle na 

sobě se vyvíjí i judikatura. Německý jednatel společnosti s ručením omezeným je na 

rozdíl od tamního člena představenstva akciové společnosti či českých statutárních 

orgánů ze zákona podřízen pokynům valné hromady a podobně jako členové 

statutárních orgánů dle českého práva kdykoliv odvolatelný bez udání důvodu. Toto 

jeho vratké postavení je proto judikaturně posíleno, např. se lze odchýlit od zákonné 

úpravy odpovědnosti v jeho prospěch či v některých případech existuje povinnost 
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sjednat výpovědní dobu jeho Anstellungsvertrag ve stejné délce jako zákon 

předepisuje pro výpověď danou zaměstnavatelem zaměstnanci z pracovního poměru.  

Při srovnání úpravy souběhu funkcí v předmětných právních řádech jsem došel 

k závěru, že není ani v jednom právním řádu připuštěn, a to z podobných, nikoliv 

ovšem ze zcela identických důvodů, a že tento zákaz souběhu funkcí ve Spolkové 

republice Německo neměl historicky zdaleka tak závažné dopady jako v České 

republice.  

Jelikož jsou oba předmětné právní řády v členských státech Evropské Unie, je nutné 

brát v potaz také postoj Soudního dvora Evropské unie, který se ve své recentní 

rozhodovací praxi k této problematice opakovaně vrací a dle mého názoru, i v rozporu 

s oběma národními právními řády, nesprávně ze zdaleka nedostačující míry 

potenciální, a ze zákona zásadně zakázané, podřízenosti člena statutárního orgánu 

jiným orgánům společnosti dovozuje postavení obdobné zaměstnanci a existenci 

pracovního poměru. 

Na základě tohoto srovnání dovozuji, že nepřipuštění souběhu funkcí je správnou 

cestou řešení této otázky, neboť členové statutárního orgánu jsou v jiné pozici než 

zaměstnanci a pracovněprávní ochranu zásadně nepotřebují – jejich slabší postavení 

např. v oblasti zániku funkce či náhrady škody je vyváženo jinými aspekty jejich 

funkce, jako nižší (až žádná) míra podřízenosti a tím pádem vyšší kontrola nad 

výsledky jejich práce, či typicky vyšší odměna.  

Domnívám se, že německá zkušenost v této oblasti může posloužit jako vhodná 

inspirace pro další řešení problému v České republice, neboť, jak je blíže rozebráno 

výše, německé pojetí striktního oddělení korporačního a závazkového vztahu člena 

statutárního orgánu a společnosti poskytuje vysokou míru jednak ochrany pro 

společnost a jednak právní jistoty. Jsem taktéž toho názoru, že německý přístup 

s lehce ochranářským nádechem (dalece vzdáleným úrovni pracovněprávní) k 

jednatelům společností s ručením omezeným bez podílu na společnosti, jejichž 

hlavním příjmem je odměna za výkon této funkce, může být inspirací pro řešení 

otázky souběhu funkcí a sociální nejistoty těchto konkrétních členů statutárních 
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orgánů, jejichž postavení v právním vztahu se společností je v porovnání s ostatními 

členy statutárních orgán, např. členy představenstva velkých akciových společností či 

jednateli-společníky, spíše slabší, ač pochopitelně ani vzdáleně nedosahuje postavení 

zaměstnance.  
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10. Abstrakt v českém jazyce 

Název práce v českém jazyce: Komparace přístupů k souběhu pracovního poměru a 

členství ve statutárním orgánu obchodní korporace v právu ČR a SRN  

Tři klíčová slova: zaměstnanec, statutární orgán, souběh 

Abstrakt: 

Předkládaná práce se zabývá postavením osob, které mají vykonávat funkci člena 

statutárního orgánu právnické osoby v pracovním poměru, neboť postavení těchto 

členů statutárního orgánu je v českém právu sporné již velmi dlouhou dobu. Jelikož 

je přístup k této problematice v sousední Spolkové republice Německo neméně 

zajímavý a k otázce souběhu pracovního poměru a členství ve statutárním orgánu 

obchodní korporace se vyjadřuje odborná veřejnost včetně Spolkového soudního 

dvora pravidelně přinejmenším od poloviny minulého století, zvolil jsem srovnání 

přístupů v Německu a České republice k této problematice jako nástroj pro vysvětlení 

celé problematiky, seznámení se s pohledem z jiného úhlu a také pro získání případné 

inspirace pro řešení této právní otázky v českém právu.  

Za pomoci deskriptivní, analytické a komparační metody jsem rozebral souběh 

funkce zaměstnanců a členů statutárních orgánů v právu českém a právu Spolkové 

republiky Německo, zohlednil jsem také aktuální judikaturu Soudního dvora 

Evropské unie v této věci. Komparací právní úpravy obou v obou zemích jsem získal 

poznatky o tom, že zaměstnanci jsou v obou právních řádech slabší stranou právního 

vztahu, jehož předmětem je výkon závislé práce a okolo kterého se utvořilo 

samostatné právní odvětví. Úroveň ochrany v obou zemích je v zásadě stejná, 

německá právní úprava ovšem dle mého názoru značně komplikuje možnost 

zaměstnanců seznámit se s právem díky nekodifikaci. Právní úprava členů 

statutárních orgánů, je v německém právu rozvětvena do samostatných zákonů, když 

jednatel je komplexně upraven v zákoně o společnostech s ručením omezeným a člen 

představenstva zase v akciovém zákoně – nezávisle na sobě se vyvíjí i judikatura. 

Německý jednatel je na rozdíl od tamního člena představenstva či českých 
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statutárních orgánů ze zákona podřízen pokynům valné hromady a podobně jako 

členové statutárních orgánů dle českého práva kdykoliv odvolatelný bez udání 

důvodu, proto je jeho postavení judikaturně posíleno, např. se lze odchýlit od zákonné 

úpravy odpovědnosti v jeho prospěch. Při srovnání úpravy souběhu funkcí 

v předmětných právních řádech jsem došel k závěru, že není ani v jednom právním 

řádu připuštěn, a to z podobných, nikoliv ovšem ze zcela identických důvodů, a že 

tento zákaz souběhu funkcí ve Spolkové republice Německo neměl historicky zdaleka 

tak závažné dopady jako v České republice.  

Na základě srovnání dovozuji, že nepřipuštění souběhu funkcí je správnou cestou 

řešení této otázky, že německá zkušenost v této oblasti může posloužit jako vhodná 

inspirace pro další řešení problému v České republice a zároveň bude nutno bedlivě 

sledovat vývoj této problematiky na evropské úrovni. 
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11. Abstract (English) 

Title of work in English: The comparison of the approaches towards concurrence of 

employment relationship and membership in the statutory body of a company in the 

Czech and German regulation 

Three keywords: employee, statutory body, concurrence 

Abstract: 

The presented work deals with the position of persons who are supposed to perform 

the function of a member of the statutory body of a legal entity in the employment 

relationship, as the status of these members of the statutory body has been disputed 

in Czech law for a very long time. Since approach to this issue in the neighboring 

Federal Republic of Germany is equally interesting and the professional public, 

including the German Federal Court of Justice, regularly expresses itself to the 

question of the concurrence of employment and membership in the statutory body of 

a business corporation at least since the middle of the last century, I have chosen a 

comparison of approaches in Germany and the Czech Republic to this issue as a tool 

for explanation of the whole issue, familiarization with the view from a different angle 

and also for obtaining of any inspiration for solving this legal issue in Czech law. 

With the help of the descriptive, analytical and comparative method I analyzed the 

concurrence of the functions of employees and members of statutory bodies in Czech 

law and the law of the Federal Republic of Germany, I also took into account the 

current case law of the European Court of Justice in this matter. By comparing the 

legal regulations of both countries, I learned that employees in both jurisdictions are 

a weaker party to the legal relationship, the subject of which is the exercise of 

dependent work and around which a separate legal sector has been formed. The level 

of protection in both countries is basically the same, but in my opinion, the German 

legislation greatly complicates the possibility for employees to become acquainted 
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with the written law due to its non-codification. The legal regulation of the members 

of statutory bodies is divided into separate laws in German law, when the executive 

director is comprehensively regulated in the Act on Limited Liability Company and a 

member of the Board of Directors again in the Stock Corporation Act - the case law 

is also developing independently. Unlike a German member of the board of directors 

of a Stock Company or Czech statutory bodies, a managing director of German 

limited liability company is subordinate to the instructions of the general meeting and, 

like members of statutory bodies under Czech law, can be revoked at any time without 

stating a reason, therefore his position is strengthened by case law, e.g. it is possible 

to deviate from the statutory liability regime in his favor. When comparing the 

concurrence of functions in the legal systems in question, I came to the conclusion 

that the concurrence is not allowed in any of the legal systems for similar, but not for 

identical reasons, and that this prohibition of concurrence of functions in the Federal 

Republic of Germany has historically not had so serious impacts as in the Czech 

Republic. 

On the basis of the comparison, I conclude that the prohibition of the concurrence of 

functions is the right way to address this issue, that German experience in this area 

may serve as an appropriate inspiration for further solutions to the problem in the 

Czech Republic and that it is necessary to closely monitor the development of this 

issue at European level. 
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12. Zusammenfassung (Deutsch) 

Titel der Arbeit in deutscher Sprache: Der Vergleich der Ansätze zum Parallellauf 

von Arbeitsverhältnis und Mitgliedschaft im Statutarorgan einer 

Wirtschaftsgesellschaft nach tschechischer und deutscher Regelung 

Drei Schlüsselworte: Arbeitnehmer, Statutarorgan, Parallellauf 

Zusammenfassung: 

Die vorgestellte Arbeit befasst sich mit der Stellung von Personen, die im 

Arbeitsverhältnis die Funktion eines Mitglieds des Statutarorgans einer juristischen 

Person ausüben sollen, da der Status dieser Mitglieder des Statutarorgans im 

tschechischen Recht seit langem umstritten ist. Weil der Ansatz zu diesem Thema in 

der benachbarten Bundesrepublik Deutschland gleichermaßen interessant ist und die 

Fachöffentlichkeit, einschließlich des Bundesgerichtshofs, sich zu der Frage des 

Parallellaufs von Beschäftigung und Mitgliedschaft im Statutarorgan eines 

Wirtschaftsunternehmens spätestens seit Mitte des letzten Jahrhunderts regelmäßig 

ausdruckt, habe ich mich für einen Vergleich der Ansätze in Deutschland und der 

Tschechischen Republik entschieden. Diese Ausgabe dient als Instrument zur 

Erklärung der gesamten Problematik, zur Kenntnisnahme der Sichtweise aus einem 

anderen Blickwinkel und auch dazu, Inspiration für die Lösung dieser Rechtsfrage im 

tschechischen Recht zu erhalten. 

Mit Hilfe einer deskriptiven, analytischen und vergleichenden Methode analysierte 

ich das Parallellauf der Funktionen von Arbeitnehmern und Mitgliedern von 

Statutarorganen im tschechischen Recht und dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland und berücksichtigte dabei auch die aktuelle Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union. Durch den Vergleich der gesetzlichen 

Bestimmungen beider Länder habe ich erfahren, dass Arbeitnehmer in beiden 

Rechtsordnungen eine schwächere Partei des Rechtsverhältnisses, dessen Gegenstand 



133 

 

die Ausübung von abhängiger Arbeit ist, sind, was auch zur Entstehung eines 

separaten Rechtsgebiets geführt hat. Das Schutzniveau ist in beiden Ländern 

grundsätzlich gleich, aber meiner Meinung nach erschwert die deutsche 

Gesetzgebung den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich durch Nichtkodifizierung mit 

dem Gesetz vertraut zu machen. Die gesetzliche Regelung der Organmitglieder ist im 

deutschen Recht in einzelne Gesetze gegliedert, wobei der Geschäftsführer im Gesetz 

betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und das Vorstandsmitglied 

im Aktiengesetz umfassend geregelt ist - auch die Rechtsprechung entwickelt sich 

eigenständig. Anders als ein Mitglied des Vorstandes oder eines tschechischen 

Statutarorgans untersteht der deutsche Geschäftsgührer den Anweisungen der 

Generalversammlung und kann, wie Mitglieder eines Statutarorgans nach 

tschechischem Recht, jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden, 

weshalb seiner Position durch die Rechtsprechung gestärkt wird, z. B. ist es erlaubt, 

von der gesetzlichen Haftungsregelung abweichen zu seinen Gunsten. Beim 

Vergleich der Regelung des Parallellaufs von Funktionen in den gewählten 

Rechtsordnungen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es aus ähnlichen, aber 

nicht identischen Gründen in keiner der Rechtsordnungen zugelassen wurde und dass 

dieses Verbot des Parallellaufs in der Bundesrepublik Deutschland historisch gesehen 

nicht so schwerwiegende Auswirkungen so wie in der Tschechischen Republik hatte. 

Auf der Grundlage des Vergleichs komme ich zu dem Schluss, dass das Verbot des 

Parallellaufes von Funktionen der richtige Weg ist, um dieses Problem anzugehen. 

Weiter auch dass die deutschen Erfahrungen in diesem Bereich als Inspiration für 

weitere Lösung dieses Themas in der Tschechischen Republik dienen können, und 

dass die Entwicklung dieses Problems auf europäischer Ebene genau verfolgt sollte. 


