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Souběh funkce statutárního orgánu kapitálové obchodní společnosti 

a pracovního poměru  

Abstrakt  

Předmětem této rigorózní práce je problematika souběhu funkce statutárního orgánu 

společnosti s ručením omezeným či člena statutárního orgánu akciové společnosti s pracovním 

poměrem, který byl dovozen judikaturou již na počátku 90. let minulého století. I přes tento 

zákaz jsou však v České republice souběžné pracovní poměry s výkonem funkce statutárního 

orgánu nebo jeho člena, tedy tzv. „souběhy“, běžnou praxí. Zajišťují totiž osobám, které jsou 

zároveň statutárním orgánem nebo jeho členem, ochranu, která ze zákona přísluší pouze 

zaměstnancům. V návaznosti na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu však ze strany odborné 

veřejnosti v poslední době zaznívají hlasy, že problematika souběhů je po mnoha letech 

konečně vyřešena. Cílem této rigorózní práce je zhodnocení, zda lze tuto problematiku 

považovat ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu skutečně za vyřešenou či nikoliv, 

a jaké nové výkladové a praktické problémy tento nový výklad Nejvyššího soudu přinesl.  

Práce je členěna do osmi hlavních kapitol. První a druhá kapitola je věnována teoretickým 

východiskům a základním charakteristikám závislé práce a výkonu funkce statutárního orgánu. 

Ve třetí kapitole je provedena komparace těchto dvou pozic a jejich práv a povinností. 

V následujících dvou kapitolách je popsán vývoj právní úpravy a judikatury v této otázce. 

V šesté kapitole jsou představeny možné aplikační problémy vyplývající z aktuální judikatury 

s uvedením doporučeného řešení v soukromoprávní rovině. V sedmé kapitole je za účelem 

posouzení vhodnosti tuzemské právní úpravy provedena komparace právní úpravy a judikatury 

týkající se této problematiky Německé spolkové republiky a Slovenské republiky a představena 

relevantní judikatura Soudního dvora EU. Poslední kapitola je věnována návrhu právní úpravy 

de lege ferenda.  

Závěrem této práce je, že problematiku souběžných pracovních poměrů s výkonem funkce 

statutárního orgánu nelze ani na základě nejnovějších rozhodnutí Nejvyššího soudu považovat 

za vyřešenou. Závěry Nejvyššího soudu naopak přináší další výkladové problémy a právní 

nejistotu stran. Na mnoho případů souběžně uzavřených pracovních smluv navíc tento výklad 

ani nemůže dopadat. 
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