
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 

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. 

 


