
 
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

Mgr. Bc. Martina Hadrbolcová 

 

SOUBĚH FUNKCE STATUTÁRNÍHO 

ORGÁNU KAPITÁLOVÉ OBCHODNÍ 

SPOLEČNOSTI A PRACOVNÍHO POMĚRU 

 

Rigorózní práce 

 

 

Pověřený akademický pracovník: doc. JUDr. Daniel Patěk Ph.D. 

Tematický okruh: Obchodní právo 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 20. 11. 2020 



 
 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracovala samostatně, že všechny použité 

zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 317.267 znaků včetně 

mezer.  

 

 

V Praze dne 20. 11. 2020 

 

 

         

            Mgr. Bc. Martina Hadrbolcová 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych tímto poděkovala doc. JUDr. Danielu Patěkovi, Ph.D. za konzultace a cenné rady 

při zpracování této práce.   



 
 

OBSAH 

Úvod ........................................................................................................................................................ 6 

1. Teoretická východiska ..................................................................................................................... 8 

1.1. Statutární orgán kapitálové obchodní společnosti ................................................................... 8 

1.2. Obchodní vedení ...................................................................................................................... 9 

1.3. Smlouva o výkonu funkce ..................................................................................................... 12 

1.4. Péče řádného hospodáře ........................................................................................................ 13 

1.5. Manažerská smlouva ............................................................................................................. 16 

1.6. Závislá práce .......................................................................................................................... 17 

2. Znaky závislé práce vs. znaky výkonu funkce člena statutárního orgánu ..................................... 19 

2.1. Vztah nadřízenosti a podřízenosti ......................................................................................... 19 

2.2. Osobní výkon činnosti ........................................................................................................... 20 

2.3. Hospodářská závislost ........................................................................................................... 22 

3. Komparace postavení zaměstnance a člena statutárního orgánu ................................................... 24 

3.1. Zvláštní ochrana zaměstnance ............................................................................................... 24 

3.2. Odpovědnost za škodu ........................................................................................................... 25 

3.3. Pracovní úraz a nemoc z povolání ......................................................................................... 28 

3.4. Odvody a daně ....................................................................................................................... 29 

3.4.1. Sociální pojištění ........................................................................................................... 30 

3.4.2. Veřejné zdravotní pojištění ............................................................................................ 33 

3.4.3. Daňová uznatelnost nákladů .......................................................................................... 34 

3.4.4. Režim daně z přidané hodnoty ...................................................................................... 35 

3.5. Shrnutí ................................................................................................................................... 37 

4. Vývoj relevantní právní úpravy ..................................................................................................... 39 

4.1. Období do 31. 12. 2011 ......................................................................................................... 39 

4.2. Období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 ................................................................................... 40 

4.3. Období od 1. 1. 2014 ............................................................................................................. 42 

5. Vývoj judikatury ............................................................................................................................ 48 

5.1 Judikatorní zákaz pravých souběhů ............................................................................................. 48 

5.1.1. Důvody vedoucí ke stanovení zákazu pravých souběhů ............................................... 49 

5.1.2. Jednání totožné osoby na straně zaměstnavatele i zaměstnance ................................... 54 

5.1.3. Jmenování současného zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu ................... 57 

5.1.4. Důsledky neplatnosti pracovních smluv ........................................................................ 58 

5.1.4.1. Soukromoprávní důsledky ..................................................................................... 61 

5.1.4.2. Veřejnoprávní důsledky ......................................................................................... 66 

5.2. Zlomový nález Ústavního soudu ........................................................................................... 69 



 
 

5.3. Zlomový rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu a aktuální judikatura ......................... 72 

5.3.1. Posouzení otázky souběhů velkým senátem Nejvyššího soudu .................................... 73 

5.3.2. Důsledky neschválení souběžně uzavřené pracovní smlouvy příslušným orgánem ..... 78 

5.3.3. Jmenování zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu v aktuální judikatuře .... 80 

5.3.4. Možnost obnovení pracovního poměru po zániku funkce člena statutárního orgánu 

v aktuální judikatuře ...................................................................................................... 81 

6. Aplikační problémy aktuální judikatury v praxi............................................................................ 84 

7. Právní úprava a judikatura ve vybraných státech EU a judikatura Soudního dvora Evropské unie .. 
  ....................................................................................................................................................... 92 

7.1. Spolková republika Německo................................................................................................ 92 

7.1.1. Pracovněprávní úprava .................................................................................................. 92 

7.1.2. Úprava postavení člena statutárního orgánu .................................................................. 94 

7.1.3. Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru ............................................ 99 

7.1.4. Shrnutí ......................................................................................................................... 100 

7.2. Slovenská republika ............................................................................................................ 102 

7.2.1. Pracovněprávní úprava ................................................................................................ 102 

7.2.2. Úprava postavení člena statutárního orgánu ................................................................ 103 

7.2.3. Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru .......................................... 105 

7.2.4. Shrnutí ......................................................................................................................... 108 

7.3. Judikatura Soudního dvora Evropské unie .......................................................................... 109 

8. Právní úprava de lege ferenda ..................................................................................................... 113 

Závěr .................................................................................................................................................... 118 

Seznam zkratek: .................................................................................................................................. 124 

Seznam zdrojů: .................................................................................................................................... 125 

1. Seznam použité literatury ........................................................................................................ 125 

2. Seznam použitých internetových zdrojů.................................................................................. 127 

3. Seznam použitých právních předpisů ...................................................................................... 128 

4. Seznam použité judikatury ...................................................................................................... 131 

5. Seznam ostatních použitých zdrojů ......................................................................................... 135 

Abstrakt ............................................................................................................................................... 136 

Abstract ............................................................................................................................................... 137 



6 
 

Úvod  

Problematika pracovních poměrů sjednávaných souběžně s výkonem funkce (člena) 

statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti je v České 

republice již po mnoho let hojně diskutovaným tématem. Důvodem je zejména skutečnost, že 

zákaz souběžného pracovního poměru, jehož obsahem jsou činnosti náležející statutárnímu 

orgánu, nevyplývá a nikdy nevyplýval z právní úpravy a byl dovozen až judikaturou, což 

pochopitelně u odborné veřejnosti vyvolalo nejrůznější reakce. V posledních letech je však 

v rozhodování Nejvyššího soudu znatelná tendence zmírňovat následky porušení tohoto 

zákazu. V roce 2018 byl Nejvyšším soudem vydán rozsudek1, který byl komentován jako 

přelomový, přinášející dlouho očekávané řešení problematiky souběhu pracovního poměru 

s výkonem funkce (člena) statutárního orgánu. Cílem této rigorózní práce je zejména potvrdit 

či vyvrátit toto tvrzení, tedy vyhodnotit, zda lze tuto problematiku považovat ve světle aktuální 

judikatury za vyřešenou či nikoliv, a případně také určit, jaké sporné otázky z řešení 

předloženého Nejvyšším soudem vyplývají, a navrhnout jejich řešení.  

V první části této rigorózní práce se zabývám teoretickými pojmy, které jsou relevantní 

z hlediska zvoleného tématu. Dále zpracovávám komparaci postavení (člena) statutárního 

orgánu a zaměstnance, jelikož zjištěné rozdíly v právech a povinnostech těchto dvou pozic jsou 

zásadní z hlediska posouzení legitimnosti požadavku na povolení uzavírání souběžných 

pracovních smluv se statutárními orgány nebo jejich členy.  

V další části rigorózní práce popisuji vývoj relevantní právní úpravy v období od počátku 

90. let do současnosti, neboť vývoj právní úpravy se odrážel v judikatuře, která je z hlediska 

této problematiky zcela zásadní. Soudním rozhodnutím je věnována další část této rigorózní 

práce, v níž na základě dosavadní judikatury vysvětluji důvody stanoveného zákazu výkonu 

funkce statutárního orgánu v pracovním poměru, jakož i důsledky, které má pro smluvní strany 

dovozovaná neplatnost pracovní smlouvy. Dále zde jsou analyzována nedávná rozhodnutí 

Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, která tyto negativní následky do jisté míry zmírňují. 

Následně je zhodnocen aktuální stav s upozorněním na případné přetrvávající nedostatky 

a aplikační problémy, u nichž navrhuji vhodné řešení v soukromoprávní rovině. 

Další část této rigorózní práce je věnována komparaci české právní úpravy, potažmo 

judikatury, s právní úpravou a judikaturou zahraniční. Pro tento účel jsem zvolila právní úpravu 

Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky. V obou případech se totiž jedná o státy 

 
1 Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 

31 Cdo 4831/2017. 
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České republice blízké jak územně, tak historicky. Na závěr je zmíněna judikatura Soudního 

dvora EU relevantní z hlediska zaměření této rigorózní práce. Konečně pak je představen návrh 

právní úpravy de lege ferenda. 

Hlavními zdroji této práce jsou zejména právní předpisy a judikatura, dále odborné 

publikace, periodika a internetové zdroje, a to české i zahraniční. Práce byla sepsána v období 

roku 2020 a reflektuje právní stav k 20. listopadu 2020.   
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1. Teoretická východiska 

Z hlediska problematiky souběhu pracovního poměru a výkonu funkce (člena) statutárního 

orgánu je nutné vymezit postavení statutárního orgánu nebo jeho člena v kapitálové obchodní 

společnosti (dále také jen jako „společnost“ nebo „obchodní společnost“), jeho práva 

a povinnosti, jakož i správně definovat obchodní vedení, které mu náleží. Neméně podstatným 

pojmem je pak závislá práce, která je vykonávána v pracovním poměru. V následujících 

podkapitolách proto budou jako úvod do předmětné problematiky tyto základní pojmy 

představeny. 

 

1.1. Statutární orgán kapitálové obchodní společnosti 

Statutárním orgánem kapitálových obchodních společností, tj. společnosti s ručením 

omezeným a akciové společnosti, je jednatel či více jednatelů společnosti s ručením omezeným 

a představenstvo (v případě dualistického systému) či statutární ředitel2 (v případě 

monistického systému) akciové společnosti. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako 

„zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“) ve svém ust. § 44 odst. 5 stanoví, že statutárním 

orgánem společnosti s ručením omezeným je každý jednatel, ledaže společenská smlouva určí, 

že více jednatelů tvoří kolektivní orgán. Představenstvo akciové společnosti je naopak vždy 

kolektivním orgánem, o členech představenstva tedy nehovoříme jako o statutárním orgánu, 

nýbrž jako o členech statutárního orgánu. Statutární ředitel je vždy pouze jeden, kolektivní 

orgán tedy tvořit nemůže. Jelikož z hlediska problematiky, kterou se tato rigorózní práce 

zabývá, lze zpravidla pojmy statutární orgán a člen statutárního orgánu zaměňovat, nebude 

mezi těmito pojmy dále striktně rozlišováno a pro větší přehlednost bude dále používán člen 

statutárního orgánu souhrnně i pro statutární orgán, který je individuálním statutárním 

orgánem.  

Co se týče působnosti statutárního orgánu kapitálových obchodních společností, 

hovoříme o dvou základních okruzích, kterým je zaprvé zastupování společnosti navenek 

(vnější působnost statutárního orgánu) a zadruhé obchodní vedení (vnitřní působnost 

statutárního orgánu). Vnější působnost statutárního orgánu, tzn. jednání za právnickou osobu, 

 
2 Vzhledem k tomu, že s účinností od 1. 1. 2021 je statutární ředitel jako orgán akciové společnosti zrušen, se tato 

práce bude zaměřovat zejména na jednatele a členy představenstva, nebude-li odůvodněné zmínit i postavení 

statutárního ředitele. S ohledem na skutečnost, že postavení členů správní rady, která je od 1. 1. 2021 statutárním 

orgánem monistické akciové společnosti, je vyjma jejich kontrolních pravomocí obdobné postavení členů 

představenstva, platí pro účely této práce, že to, co je stanoveno o členech představenstva, bude platit po 1. 1. 2021 

i o členech správní rady.  
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upravuje ust. § 164 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také jen jako „občanský zákoník“ či „NOZ“): „Člen statutárního orgánu může zastupovat 

právnickou osobu ve všech záležitostech“. Vnitřní působnost statutárního orgánu pak obecně 

upravuje ust. § 163 občanského zákoníku: „Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, 

kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří 

jinému orgánu právnické osoby“.  

Do vnitřní působnosti statutárního orgánu náleží zejména obchodní vedení (podrobněji viz 

kapitola 1.2). Vedle obchodního vedení je však statutární orgán v rámci výkonu své funkce 

zákonem o obchodních korporacích pověřen celou řadou dalších úkolů. Jednatel například 

zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků 

a informování společníků o věcech společnosti (ust. § 196 ZOK), vybírá znalce pro ocenění 

nepeněžitého vkladu (ust. § 143 odst. 2 ZOK), rozhoduje o změně obsahu společenské smlouvy 

v souladu s rozhodnutím valné hromady (ust. § 147 odst. 3 ZOK), prohlašuje neodevzdané 

kmenové listy za neplatné (ust. § 152 odst. 2 ZOK), poskytuje informace o společnosti jejím 

společníkům (ust. § 155 ZOK), schvaluje dobrovolné příplatky společníků (ust. § 163 ZOK), 

svolává valnou hromadu (ust. § 181 odst. 1 ZOK), vyhotovuje úplné znění společenské smlouvy 

při její změně a ukládá jej do sbírky listin (ust. § 197 ZOK), vypracovává zprávy o finanční 

asistenci (ust. § 200 ZOK) či je pověřen některými činnostmi při změnách základního kapitálu 

(ust. § 216 a násl. ZOK). Představenstvo dle zákona o obchodních korporacích zejména 

zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, 

konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu 

ztráty (ust. § 435 odst. 4 ZOK), vybírá znalce pro ocenění nepeněžitého vkladu (ust. § 251 odst. 

1 ZOK), oznamuje informace potřebné pro uplatnění přednostního práva (ust. § 290 odst. 2 

ZOK), svolává valnou hromadu (ust. § 375 ZOK) či uveřejňuje účetní závěrku (ust. § 436 

ZOK).  

 

1.2. Obchodní vedení 

Obchodní vedení do působnosti statutárního orgánu vkládá zákon o obchodních 

korporacích (ust. § 195 odst. 1 ZOK v případě jednatele společnosti s ručením omezeným; ust. 

§ 435 odst. 2 ZOK v případě představenstva akciové společnosti a ust. § 463 odst. 4 ZOK 

v případě statutárního ředitele akciové společnosti), přesnou definici obchodního vedení ale 

neobsahuje. Jeho vymezení je však podstatné pro určení hranic činností statutárního orgánu, 

jelikož právě porovnání obsahu obchodního vedení s náplní práce dle pracovní smlouvy může 
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být, jak je uvedeno dále, zásadní pro posouzení, zda se jedná o přípustný či nepřípustný souběh 

funkce statutárního orgánu s pracovním poměrem. 

Přesné vymezení obsahu obchodního vedení však není snadné. Obecně jej lze definovat 

například jako „řízení společnosti včetně rozhodování o podnikatelských záměrech“ (Havel, 

2017d: 437). Obdobně v minulosti vymezil obchodní vedení Karel Eliáš: „Obchodní vedení 

zahrnuje především rozhodování o provozních záležitostech společnosti vůbec, tj. po stránce 

organizační, technické, výrobní, ekonomické, obchodní, personalistické apod.“ (Eliáš, 1997: 

163). Pokud bychom chtěli obchodní vedení definovat negativně, tedy vymezením toho, co do 

něj nepatří, je třeba zmínit zejména záležitosti, které se týkají práv a povinností společníků 

a právního postavení samotné společnosti, jakými jsou například změna společenské smlouvy, 

zrušení společnosti, změna výše základního kapitálu, schvalování účetní závěrky apod., nebo 

záležitosti, které mají pro společnost zásadní význam (např. převod závodu nebo jeho části), 

o kterých rozhoduje (případně které schvaluje) valná hromada, resp. jejím prostřednictvím 

samotní společníci či akcionáři.  

Z dosavadní judikatury lze dovodit, že obchodním vedením se rozumí také „organizace 

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

záležitostech, tj. např. zásobování, odbyt, reklama, vedení účetnictví apod., jakož i rozhodování 

o podnikatelských záměrech“ (NS 5 Tdo 94/2006) či „řízení společnosti, tj. zejména 

organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských 

záměrech“ (NS 29 Odo 479/2003). Pod pojmem obchodní vedení lze tedy rozumět v podstatě 

jakoukoli činnost či funkci, s níž je spojeno právo činit rozhodnutí v oblasti řízení obchodní 

korporace. 

Někteří autoři také v souvislosti s problematikou souběhu pracovního poměru a výkonu 

funkce statutárního orgánu rozlišují tzv. spodní hranici obchodního vedení, která závisí na 

poměrech a organizační struktuře konkrétní společnosti. Ve velkých společnostech totiž není 

prakticky možné, aby člen statutárního orgánu rozhodoval o všech záležitostech, které 

judikatura a doktrína jako obsah obchodního vedení dosud dovozovaly (např. rozhodování 

o nákupu běžného kancelářského vybavení nebo o uzavření pracovní smlouvy s řadovým 

zaměstnancem) (Rada, 2006: 20). Tyto záležitosti budou spadat do obchodního vedení 

například v malé společnosti s ručením omezeným, nikoliv ale v akciové společnosti 

o desítkách nebo stovkách zaměstnanců. K obdobnému závěru dospěl i Nejvyšší soud České 

republiky (dále jen „Nejvyšší soud“ či „NS“), když uzavřel, že „[j]istě 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 
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vedení statutární orgán" (NS 29 Odo 1108/2005). Dle Ivana Rady se pak přijetím 

organizačního rozhodnutí o delegaci činností spadajících do obchodního vedení, například ve 

formě organizačního řádu a určením pracovní náplně jednotlivých vedoucích zaměstnanců, 

automaticky zúží rozsah obchodního vedení o výkon takto delegovaných činností a stanoví se 

jeho dolní hranice (Rada, 2006: 20). 

V úpravě obchodního vedení platí základní pravidlo, a to, že nikdo není oprávněn udělovat 

členu statutárního orgánu pokyny týkající se obchodního vedení (viz ust. § 195 odst. 2 a § 435 

odst. 3 ZOK). Zákon o obchodních korporacích dále stanoví, že tím, že nikdo není oprávněn 

udělovat členu statutárního orgánu pokyny týkající se obchodního vedení, není dotčeno ust. 

§ 51 odst. 1 (ust. § 195 odst. 2 ZOK). Zde se jedná o legislativní chybu, kdy zákonodárce zjevně 

zamýšlel odkázat na odst. 2 téhož ustanovení, které stanoví, že „[č]len statutárního orgánu 

kapitálové společnosti může požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu 

týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného 

hospodáře“ (ust. § 51 odst. 2 ZOK)3. Toto pravidlo upřesňuje novela zákona o obchodních 

korporacích č. 33/2020 Sb., kterou se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony (dále také jen „novela 

zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb.“), dle které se jednatel i představenstvo řídí 

„zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy 

a společenskou smlouvou“ (ust. § 195 odst. 2, ust. § 435 odst. 3 a ust. § 456 odst. 3 ZOK ve 

znění účinném od 1. 1. 2021). Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí, že cílem této změny 

je posílení právní jistoty a usnadnění aplikační praxi, když toto pravidlo vyplývalo již z ust. 

§ 194 odst. 4 obchodního zákoníku, který sice zákon o obchodních korporacích nepřevzal, 

nicméně k posunu od původní úpravy nedošlo (Vláda ČR, 2018: k bodům 218 a 219). Pokyny 

týkající se obchodního vedení jsou tedy i nadále nepřípustné, je však třeba od nich odlišovat 

strategické a koncepční pokyny valné hromady, které valná hromada může udělovat, aniž by to 

muselo vyplývat ze společenské smlouvy či stanov.  

Další výjimka, kterou zákon z tohoto pravidla stanovuje, platí v případě podnikatelských 

seskupení, kdy ust. § 81 odst. 1 ZOK stanoví možnost orgánů řídící osoby udělovat orgánům 

řízené osoby pokyny týkající se obchodního vedení, jsou-li v zájmu řídící osoby nebo jiné 

 
3 Tuto legislativní chybu napravuje novela zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb. s účinností od 

1. 1. 2021.  
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osoby, se kterou tvoří řídící osoba koncern. Ani v tomto případě však není dotčena povinnost 

člena statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře4 (ust. § 81 odst. 2 ZOK).  

Zákaz udělování pokynů týkajících se obchodního vedení zajišťuje členu statutárního 

orgánu vysokou míru nezávislosti při výkonu obchodního vedení, která odpovídá širokému 

rozsahu jeho odpovědnosti. V případě, že by členu statutárního orgánu nebyla zaručena 

nezávislost a mohl by být zatížen příkazy například valné hromady či dozorčí rady, těžko by 

mohl odpovídat za výkon činnosti se všemi důsledky porušení povinnosti péče řádného 

hospodáře (viz kapitola 1.4). 

 

1.3. Smlouva o výkonu funkce 

Uzavření smlouvy o výkonu funkce není podmínkou pro vznik funkce člena statutárního 

orgánu, k němuž dochází již okamžikem jmenování. Smlouvu však obchodní korporace a člen 

statutárního orgánu zpravidla uzavírají za účelem regulace svých vzájemných konkrétních práv 

a povinností. Ta se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ať již smlouva 

o výkonu funkce uzavřená je či není, ledaže tato smlouva či společenská smlouva (stanovy) 

určí jinak. 

Obsah smlouvy o výkonu funkce zákon neupravuje, zákon o obchodních korporacích pouze 

ve svém ust. § 60 stanoví, které náležitosti týkající se odměňování by měla smlouva upravovat. 

Neupraví-li smlouva některé z uvedených náležitostí, nezpůsobuje to její neplatnost; v případě, 

že však ve smlouvě o výkonu funkce není sjednána odměna, stanoví zákon nevyvratitelnou 

právní domněnku, že je výkon funkce bezplatný (ust. § 59 odst. 3 ZOK). Z pravidla 

o bezplatném výkonu funkce jsou vyňaty ty případy, kdy je smlouva o výkonu funkce nebo její 

ujednání o odměně neplatné z důvodu na straně obchodní korporace, kdy není smlouva 

o výkonu funkce vůbec uzavřena z důvodu překážek na straně obchodní korporace nebo kdy 

valná hromada smlouvu neschválí bez zbytečného odkladu po vzniku5 funkce přesto, že není 

v rozporu se zákonem. 

 
4 Odpovědnosti za újmu se však zprostí, prokáže-li, že mohl rozumně předpokládat, že byly splněny podmínky 

podle ust. § 72 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích (tj. že újma vzniklá v důsledku ovlivnění vznikla v 

zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří koncern, a byla nebo bude v rámci tohoto koncernu vyrovnána). 
5Od účinnosti novely zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb. (v této části od 1. 1. 2021) bez zbytečného 

odkladu po jejím uzavření. Novela zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb. dále rozšiřuje tyto výjimky 

o situaci, kdy smlouva o výkonu funkce není schválena z důvodu vyšší moci či jiné překážky vzniklé nezávisle na 

vůli člena voleného orgánu. 
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Smlouva o výkonu funkce musí být v případě kapitálových obchodních společností písemná 

a podléhá schválení nejvyšším orgánem, v opačném případě je stižena neplatností6. V případě, 

že stanovy svěřují volbu člena představenstva dozorčí radě, schvaluje dozorčí rada také 

smlouvu o výkonu funkce (ust. § 438 odst. 2 ZOK). Pokud statutárního ředitele jmenuje správní 

rada, je rovněž příslušná ke schválení jeho smlouvy o výkonu funkce7.  

V průběhu doby bylo s ohledem na aktuální právní úpravu a judikaturu více či méně 

spornou otázkou, zda je možné podřídit smlouvu o výkonu funkce či jen některé její ujednání 

zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že odpověď na tuto otázku nevyplývá ze zákona, zůstává 

hlavním pramenem judikatura. Bez ohledu na vývoj právní úpravy a judikatury je však zřejmé, 

že není možné se smluvně odchýlit od kogentních ustanovení zákona o obchodních korporacích 

či občanského zákoníku, a to nejen podřízením těchto záležitostí zákoníku práce, ale ani 

jakoukoliv jinou úpravou. Takovými ustanoveními, od nichž není možné se smluvně odchýlit, 

jsou zejména ustanovení upravující vznik a zánik funkce (ust. § 152 odst. 2, § 155 NOZ, § 46 

odst. 1, § 59 odst. 5 a § 439 odst. 3 ZOK), ustanovení upravující požadavky na formu smlouvy 

a její schválení (ust. § 59 odst. 2 ZOK, § 438 odst. 2 ZOK, resp. § 463 odst. 1 ZOK), ustanovení 

upravující odměňování (ust. § 59 odst. 3 a 4 ZOK, § 60 a 61 ZOK), ustanovení upravujících 

důvody pro neposkytnutí plnění či jejich vrácení (zejména ust. § 61 odst. 2 a § 62 ZOK) či 

ustanovení upravující povinnosti členů volených orgánů při výkonu funkce a důsledky jejich 

porušení (zejména ust. § 159 NOZ, § 51 a násl., § 66 a § 68 ZOK). 

 

1.4. Péče řádného hospodáře  

Na členy voleného orgánu právnické osoby8 dopadá povinnost jednat s péčí řádného 

hospodáře. Ust. § 159 odst. 1 občanského zákoníku totiž stanoví, že „[k]do přijme funkci člena 

voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými 

znalostmi a pečlivostí“. Toto ustanovení také obsahuje vyvratitelnou domněnku, dle které se 

má za to, „že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit 

 
6 Od 1. 1. 2021 bude stižena neúčinností, neboť dle ust. § 59 odst. 2 ZOK ve znění účinném od 1. 1. 2021 smlouva 

bez takového schválení nenabyde účinnosti. 
7 Dle ust. § 463 odst. 1 ZOK statutárního ředitele jmenuje správní rada, která schvaluje jeho smlouvu o výkonu 

funkce, dle § 421 odst. 1 písm. e) ZOK však patří do působnosti valné hromady volba a odvolání členů 

představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě. K tomuto 

rozporu se vyjádřil Nejvyšší soud, který ve svém stanovisku sp. zn. Cpjn 204/2015 dovodil, že „[s[tatutárního 

ředitele volí a odvolává valná hromada, neurčí-li stanovy, že tak činí správní rada“. Zákon č. 33/2020 Sb. ovšem 

orgán statutárního ředitele zcela ruší, a to s účinností od 1. 1. 2021 (viz kapitola 4.3).  
8 A od 1. 1. 2021 také na tzv. faktické členy voleného orgánu, tedy i na osoby, které ač formálně členem orgánu 

nejsou, materiálně se v takovém postavení nacházejí (ust. § 62 ZOK ve znění účinném od 1. 1. 2021).  
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při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky“ (ust. § 159 odst. 

1 NOZ). 

 Zákon o obchodních korporacích, jakožto zvláštní úprava, pak stanovuje tzv. pravidlo 

podnikatelského úsudku, dle kterého „[p]ečlivě 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“ (ust. § 51 odst. 1 ZOK). Za použití tohoto testu pak bude 

konkrétní míra nezbytné loajality, potřebných znalostí a pečlivosti zkoumána vždy ad hoc dle 

konkrétních okolností případu. Účelem tohoto pravidla je určité zmírnění rizik vyplývajících 

z povinnosti péče řádného hospodáře pro členy volených orgánů, kteří se v případě, že jednali 

tzv. lege artis, mohou bez ohledu na způsobený následek této odpovědnosti zbavit.  

Platí tedy, že jednání nebylo učiněno s péčí řádného hospodáře, chyběla-li mu nezbytná 

loajalita, byť bylo učiněno pečlivě a s potřebnými znalostmi. Vzhledem k tomu, že zákon 

hovoří o loajalitě nezbytné, je zjevné, že se nejedná o loajalitu absolutní, nýbrž takovou, kterou 

lze po členu orgánu rozumně požadovat. Nejvyšší soud povinnost jednat s nezbytnou loajalitou 

vymezil také následovně: „součástí náležité péče [dnes péče řádného hospodáře – pozn. 

autora] je mimo jiné i to, že člen představenstva dává při rozhodování v představenstvu 

přednost zájmům společnosti před zájmy akcionáře, který jej do představenstva vahou svých 

hlasů prosadil, a nenechá se při výkonu funkce tímto akcionářem ovlivňovat (povinnost 

loajality) […] Uvedené platí obdobně i pro výkon působnosti jednatele ve společnosti s ručením 

omezeným“ (NS 29 Cdo 3864/2008). 

Je třeba také zmínit, že zákon nepředpokládá aplikaci pravidla podnikatelského úsudku na 

všechna jednání, ale toliko na jednání činěná v rámci podnikatelského rozhodování. Odlišení, 

co je a co není podnikatelským rozhodnutím, však může být obtížné a bude vyplývat 

z konkrétních okolností případu. 

Zákon dále stanoví, že při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se 

vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-

li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace (ust. § 52 odst. 1 ZOK). Pro 

posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, jsou však významné i jeho 

subjektivní poměry. Má-li tedy člen orgánu odborné znalosti, schopnosti či dovednosti, je 

povinen je v rámci svých možností využívat (NS 29 Odo 1262/2006). 

Ust. § 52 odst. 2 ZOK dále stanoví, že důkazní břemeno v řízení před soudem o tom, zda 

člen orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese tento člen, ledaže soud 

rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. To je motivováno tím, že osoba, která 
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uplatní vůči členu orgánu náhradu újmy způsobené společnosti, nemusí mít k dispozici všechny 

doklady a informace potřebné pro to, aby mu mohla prokázat povinnost újmu nahradit, na rozdíl 

od něj, jenž má z titulu své funkce přístup i k dokladům a informacím umožňujícím mu 

prokázat, že nejsou splněny podmínky pro vznik jeho povinnosti nahradit újmu. Možnost soudu 

rozhodnout o tom, že to nelze po členu statutárního orgánu spravedlivě požadovat, je pak dána 

tím, že tato osoba již nemusí ve funkci být a mít k dokumentům přístup (Havel, 2017b: 160).  

Nepodaří-li se tedy jednateli či členu představenstva prokázat, že jednal s péčí řádného 

hospodáře, stíhá ho neúspěch ve sporu, avšak pouze za předpokladu, že je prokázán vznik 

škody, její výše i příčinná souvislost mezi jeho jednáním a vznikem škody. Nepodaří-li se 

prokázat vznik škody či příčinnou souvislost mezi vznikem škody a protiprávním jednáním, jde 

tato objektivní nejistota k tíži tomu, kdo se náhrady škody domáhá (srov. NS 29 Cdo 440/2013).  

Z výkonu funkce člena statutárního orgánu tedy vyplývá značná odpovědnost, které se 

může zprostit jedině prokáže-li, že při posuzovaném podnikatelském rozhodování mohl v dobré 

víře rozumně předpokládat, že jednal informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace, 

jakož i že jednal vůči společnosti loajálně. V opačném případě je povinen vydat obchodní 

korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal, případně jej nahradit 

v penězích (ust. § 53 odst. 1 ZOK). Vznikla-li společnosti újma, může ji obchodní korporace 

vypořádat podle smlouvy schválené valnou hromadou (ust. § 53 odst. 3 ZOK). Z ust. § 159 

odst. 3 občanského zákoníku pak plyne, že nenahradí-li člen orgánu obchodní korporaci újmu, 

kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoliv byl povinen ji nahradit, ručí 

jejím věřitelům za její dluhy v rozsahu, v jakém újmu nenahradil, nemůže-li se věřitel plnění 

na obchodní korporaci domoci. 

V případě, že bylo rozhodnuto o úpadku obchodní korporace, odpovědnost člena 

statutárního orgánu za následky porušení péče řádného hospodáře se rozšiřuje. Soud totiž může 

na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, že tento člen 

nebo bývalý člen statutárního orgánu ručí za splnění povinností společnosti, jestliže věděl nebo 

měl a mohl vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, 

a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně 

předpokladatelné9 (ust. § 68 odst. 1 ZOK). Za stejných podmínek takovému členu rovněž hrozí 

povinnost vydání prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případného jiného 

prospěchu, který od obchodní korporace obdržel, a to za období 2 let před právní mocí 

 
9 Výjimka z tohoto pravidla svědčí těm, kteří byli do funkce prokazatelně ustaveni za účelem odvrácení úpadku 

nebo jiné nepříznivé hospodářské situace obchodní korporace a svou funkci vykonávali s péčí řádného hospodáře 

(krizoví manažeři apod.) (ust. § 68 odst. 2 ZOK). 
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rozhodnutí o úpadku, bylo-li insolvenční řízení zahájeno na návrh jiné osoby než dlužníka (ust. 

§ 62 odst. 1 ZOK). Od 1. 1. 2021 nastupuje namísto následku zákonného ručení v případě, že 

je na majetek obchodní korporace prohlášen konkurs, povinnost člena statutárního orgánu 

poskytnout do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou 

majetku obchodní korporace10 (§ 66 odst. 1 ZOK ve znění účinném od 1. 1. 2021).  

Je třeba rovněž zmínit, že odpovědnost člena statutárního orgánu vyplývající z jeho 

povinnosti péče řádného hospodáře nelze smluvně omezit, k právním jednáním obchodní 

korporace omezujícím odpovědnost člena jejích orgánů se totiž nepřihlíží (ust. § 53 odst. 2 

ZOK). Odpovědnost člena statutárního orgánu je tedy neomezená a neomezitelná, na rozdíl od 

odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou při výkonu práce (viz kapitola 3.2).  

 

1.5. Manažerská smlouva  

Obchodní korporace se členy svých statutárních orgánů vedle smlouvy o výkonu funkce 

v některých případech uzavírají také tzv. manažerské smlouvy. Manažerská smlouva není 

zákonný pojem a občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích ani zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „zákoník práce“ či „ZP“) 

takto pojmenovanou smlouvu neupravují. Svým obsahem, a právní jednání se posuzují právě 

podle svého obsahu (viz ust. § 555 odst. 1 NOZ), však manažerská smlouva zpravidla odpovídá 

smlouvě pracovní. V praxi totiž bývá uzavírána za účelem založení pracovního poměru a je 

využívána k úpravě práv a povinností obchodní společnosti a manažera, resp. pracovníka na 

vedoucí pozici, jako je obsah pracovní činnosti, výše a způsob vyplácení odměny, dovolená, 

sjednání konkurenční doložky apod.  

S ohledem zejména na nepřijatelné omezení odpovědnosti statutárního orgánu, které 

vyplývá z ustanovení zákoníku práce na ochranu zaměstnanců, jakož i s ohledem na další 

praktické problémy, které vyplývají ze zcela odlišného charakteru funkce statutárního orgánu 

a zaměstnaneckého poměru (konkrétním rozdílům se blíže věnuje kapitola 2), však již za 

účinnosti obchodního zákoníku dospěla judikatura k závěru, že činnosti spadající pod obchodní 

vedení nelze vykonávat v pracovním poměru a tudíž je souběžný výkon funkce statutárního 

orgánu a pracovního poměru, jehož obsahem je činnost, kterou vykonává nebo by měl 

 
10 Důvodová zpráva k zákonu č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech uvádí, že dle aktuální úpravy se jak v případě vydání prospěchu, tak v případě ručení za splnění 

povinností obchodní korporace, zkoumají shodné skutkové okolnosti, přesto je pro ně stanoven odlišný procesní 

režim. Dle novelizované úpravy však budou uvedená řízení předmětem jediného řízení, které bude incidenčním 

sporem dle ust. § 159 a násl. insolvenčního zákona. Institut ručení pak byl z praktických důvodů nahrazen tzv. 

žalobou na doplnění pasiv známou z francouzské právní úpravy.  
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vykonávat statutární orgán, tedy tzv. „pravý souběh“11 (dále také jen jako „souběh funkce“ či 

„souběh“), nepřípustný. Manažerské smlouvy, které směřovaly ke vzniku pracovního poměru 

souběžného s výkonem funkce člena statutárního orgánu tedy byly prohlašovány za neplatné.  

 

1.6. Závislá práce 

Pracovněprávní vztah, k jehož vzniku manažerské smlouvy směřují, je zákonem definován 

jako „vztah vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli“ (ust. § 1 

písm. a) ZP). Definice závislé práce se v pracovněprávní úpravě objevila poprvé 

s přijetím zákoníku práce v roce 2007. Zákon č. 365/2011 Sb., kterým byl zákoník práce 

novelizován, přinesl nové znění definice závislé práce, avšak bez zásadních změn v obsahu. 

Původní definici závislé práce totiž bylo vytýkáno, že směšuje znaky závislé práce 

s podmínkami, za kterých musí být vykonávána. Právě z tohoto důvodu došlo k novému 

vymezení závislé práce, které rozlišuje mezi znaky závislé práce (definicí závislé práce) 

a podmínkami, za kterých je vykonávána (Vláda ČR, 2011a: k § 2). Dle aktuální úpravy je tedy 

závislou prací „práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele 

a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele 

a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně“ (ust. § 2 odst. 1 ZP) a podmínkami 

závislé práce, že musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady 

a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na 

jiném dohodnutém místě (ust. § 2 odst. 2 ZP).  

Vztah, který tyto znaky splňuje, je pracovněprávním vztahem i v případě, že pro jeho výkon 

není uzavřena pracovní smlouva anebo je uzavřena smlouva jiného typu, která existenci 

pracovněprávního poměru zastírá (viz tzv. „švarc systém“ založený na uzavírání obchodních 

smluv s osobami s živnostenským oprávněním namísto pracovního poměru). Závislá práce tedy 

musí být vykonávána výlučně v pracovním poměru, v opačném případě se jedná o nelegální 

práci dle ust. § 5 písm. e) bod. 1 zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů12. 

Pojem závislé práce poměrně podrobně vymezila také judikatura, a to zejména rozhodnutí 

Nejvyššího správní soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší správní soud“ či pouze „NSS“), 

který rozhoduje o kasačních stížnostech proti rozsudkům ve sporech s Inspektorátem práce, 

jenž je pověřen kontrolou výkonu nelegální práce. Nejvyšší správní soud dovodil, že definičním 

 
11 Tzv. nepravý souběh funkce se používá jako označení pro souběžný pracovní poměr stejné fyzické osoby, jehož 

obsahem jsou však odlišné činnosti než ty, které náleží statutárnímu orgánu. 
12 Nejedná-li se tedy o tzv. rodinný závod ve smyslu ust. § 700 a násl. občanského zákoníku, který umožňuje 

pracovat určitým rodinným příslušníkům bez jakékoliv smlouvy, včetně pracovní smlouvy, aniž se bude jednat 

o nelegální práci. 
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prvkem závislé práce může být i takový znak, který v zákoně není výslovně vyjádřen, když 

určil dalším pojmovým znakem závislé práce soustavnost takové práce (NSS 4 Ads 75/2011). 

Dále Nejvyšší správní soud určil, že „společným rysem všech znaků závislé práce je osobní či 

hospodářská závislost zaměstnance na zaměstnavateli“ (NSS 6 Ads 46/2013). V tomto 

rozsudku také stanovil, že závislé postavení zaměstnance na zaměstnavateli prokazuje právě 

pobírání odměny, přičemž podmínkou je, aby odměna tvořila ne nutně jediný, ale ekonomicky 

významný zdroj zaměstnancových příjmů.  

Lze tedy shrnout, že závislou prací je práce 1) vykonávaná ve vztahu podřízenosti, 2) 

jménem a dle pokynů zaměstnavatele, 3) osobně, 4) na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, 

5) v pracovní době a na určeném místě, 6) soustavně, 7) za odměnu a 8) v hospodářské 

závislosti na zaměstnavateli. A contrario tedy závislou prací nemůže být práce, která 

nevykazuje znaky závislosti a podřízenosti zaměstnance, práce vykonávaná na svou 

odpovědnost nebo práce nevykonávaná osobně. Takové znaky by odpovídaly spíše právním 

vztahům vyplývajícím ze smlouvy o dílo nebo jiné nepojmenované smlouvy uzavřené mezi 

podnikateli. Dále závislou prací nemůže být příležitostná práce anebo práce vykonávaná 

dobrovolnicky, tedy bez nároku na odměnu. 
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2. Znaky závislé práce vs. znaky výkonu funkce člena statutárního 

orgánu 

Výkon funkce člena statutárního orgánu se od výkonu závislé práce podstatně liší. 

Porovnání charakteristik závislé práce s charakteristikami výkonu funkce statutárního orgánu 

je zásadní pro pochopení dlouhodobých tendencí souběhy zakázat, jakož i z hlediska návrhu 

právní úpravy de lege ferenda, který je rovněž ambicí této práce.  

V následujících podkapitolách tedy budou tyto charakteristiky blíže popsány. Klíčový je 

zejména rys nadřízenosti a podřízenosti, pod který lze zařadit i další znaky, případně podmínky 

výkonu závislé práce, jako je výkon práce dle pokynů zaměstnavatele či na odpovědnost 

zaměstnavatele, a dále osobní výkon činnosti a hospodářská závislost.  

 

2.1. Vztah nadřízenosti a podřízenosti  

Vztah nadřízenosti a podřízenosti znamená mimo jiné, že zaměstnavatel je oprávněn dávat 

zaměstnanci pokyny a zaměstnanec je povinen tyto pokyny respektovat (Bělina, Drápal, 2015: 

28). Tento znak je však v přímém rozporu s charakteristikou výkonu funkce člena statutárního 

orgánu, kterému, jak již bylo uvedeno, není nikdo oprávněn udělovat pokyny týkající se 

obchodního vedení. Nelze tedy hovořit o vztahu nadřízenosti (obchodní korporace) 

a podřízenosti (člena statutárního orgánu). Skutečnost, že obchodní korporace, resp. její 

nejvyšší orgán, tedy valná hromada, může člena statutárního orgánu kdykoliv odvolat, na této 

skutečnosti ničeho nemění. Pouze tak je totiž možné zajistit vysokou míru nezávislosti člena 

statutárního orgánu, která se na druhé straně odráží v jeho široké odpovědnosti.  

Nelze však dovodit ani úplnou nezávislost člena statutárního orgánu na společnosti, 

potažmo na valné hromadě či společnících nebo akcionářích. Jednak jde o již zmíněnou 

možnost valné hromady člena statutárního orgánu odvolat, v případě, že by nevykonával svou 

činnost dle představ společníků či akcionářů, ale také o povinnost člena statutárního orgánu 

respektovat rozhodnutí valné hromady o záležitostech, které do její působnosti vkládá zákon 

o obchodních korporacích, společenská smlouva či stanovy, nebo jejichž rozhodování si sama 

vyhradila. Jak již bylo zmíněno, zákon o obchodních korporacích také opravňuje člena 

statutárního orgánu požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení 

(ust. § 51 odst. 2 ZOK) a od 1. 1. 2021 výslovně stanovuje povinnost řídit se strategickými 

a koncepční pokyny valné hromady (ust. § 195 odst. 2, § 435 odst. 3, 456 odst. 3 ZOK ve znění 

účinném od 1. 1. 2021).  
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V každém případě však je mezi mírou nezávislosti zaměstnance a člena statutárního orgánu 

výrazný rozdíl. Ačkoliv totiž člen statutárního orgánu musí respektovat rozhodnutí valné 

hromady o zásadních záležitostech společnosti, v rozhodování o obchodním vedení je poměrně 

nezávislý. Naopak zaměstnanec svou činnost vykonává v přímé podřízenosti nadřízeného, 

jehož pokyny musí vykonávat bezpodmínečně, s výjimkou pokynů, které nejsou v souladu 

s právními předpisy. V případě nesplnění udělených pokynů pak může být jeho jednání 

hodnoceno jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím 

vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem a tedy důvodem pro okamžité zrušení pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele (ust. § 52 písm. g) ZP). 

 

2.2. Osobní výkon činnosti 

Dalším znakem, kterým zákoník práce závislou práci vymezuje, je osobní výkon práce 

zaměstnancem. Vyplývá z něj, že zaměstnanec není oprávněn se při výkonu závislé práce 

nechat zastoupit jinou osobou. To do jisté míry platí i o výkonu funkce statutárního orgánu. 

Ust. § 159 odst. 2 občanského zákoníku totiž stanoví, že člen voleného orgánu vykonává funkci 

osobně (to však nebrání například tomu, aby člen statutárního orgánu zmocnil pro jednotlivý 

případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval).  

Výjimkou z povinnosti osobního výkonu funkce člena statutárního orgánu je možnost tzv. 

delegace, v rámci které je statutární orgán oprávněn delegovat část své působnosti na jiné 

osoby. Zákon v případě kolektivního orgánu přímo hovoří o rozdělení působnosti jednotlivých 

členů orgánu podle určitých oborů, přičemž stanovuje, že rozdělení působnosti nezbavuje další 

členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti právnické osoby spravovány (ust. § 156 odst. 2 

NOZ). Možnost horizontální delegace na úrovni členů individuálních orgánů (jednatelů 

společnosti s ručením omezeným, kteří spolu netvoří kolektivní orgán), lze dovodit, přestože ji 

zákon výslovně nestanoví, když i tento orgán rozhoduje o obchodním vedení ve sboru (Lasák, 

2014: 806).  

V případě horizontální delegace působnosti statutárního orgánu tedy každý z členů 

statutárního orgánu rozhoduje samostatně o příslušné záležitosti spadající do jeho přidělené 

působnosti a tato záležitost je vyloučena z rozhodování ve sboru. Ostatní členové však nejsou 

zbaveni povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, nejsou ani zbaveni případné povinnosti ke 

společné a nerozdílné náhradě škody v případě porušení péče řádného hospodáře ve smyslu ust. 

§ 2915 občanského zákoníku, které stanoví, že je-li k náhradě zavázáno několik škůdců, nahradí 

škodu společně a nerozdílně. Jsou-li však pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud 
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rozhodnout, že škůdce nahradí škodu podle své účasti na škodlivém následku a nelze-li účast 

přesně určit, přihlédne se k míře pravděpodobnosti (ust. § 2915 odst. 2 NOZ). Soud by tedy 

v takovém případě posuzoval, zda členové, kteří z důvodu horizontální delegace o určité 

záležitosti nerozhodovali, dostatečně dohlíželi na to, jak tyto záležitosti pověřený člen spravuje. 

Člen statutárního orgánu je však povinen nejen dohlížet, jak jsou delegované záležitosti 

spravovány, ale odpovídá i za výběr osob, na které určitou činnost deleguje (culpa in eligendo 

et inspiciendo), a za vytvoření potřebných podmínek pro její výkon (NS 29 Cdo 134/2011). 

Zákon nevyžaduje, aby horizontální delegaci umožňovala nebo aby ji přímo stanovovala 

společenská smlouva, případně stanovy. O delegaci určité záležitosti na některého ze členů 

statutárního orgánu tedy rozhoduje sám (kolektivní) statutární orgán anebo všichni jednatelé 

netvořící kolektivní statutární orgán rozhodující ve sboru. Rozdělení působnosti mezi členy 

statutárního orgánu pak prokazuje zápis z takového jednání.  

 Objevily se i názory, že v případě (vertikální) delegace části obchodního vedení na 

vedoucího zaměstnance, který je současně členem statutárního orgánu, nepůjde o zakázaný 

souběh. Statutární orgán by v důsledku takového organizačního rozhodnutí například ve formě 

organizačního řádu zúžil rozsah obchodního vedení vykonávaného členem statutárního orgánu 

a stanovil hranici činností spadajících do působnosti člena statutárního orgánu a vedoucího 

zaměstnance (Douděra, Pelánková, 2011: 33). Ivan Rada k tomu dodává, že na kontrolu výkonu 

svěřených činností by pak měl být kladen mnohem větší nárok, jelikož si taková osoba nutně 

musí být vědoma všeho, co v pozici zaměstnance činí. Jakkoliv tedy bude takový člen 

statutárního orgánu odpovídat za porušení svých povinností vyplývajících z pracovní smlouvy 

podle úpravy zákoníku práce, je pro společnost a z hlediska zákonného ručení i pro věřitele 

významnější skutečnost, že za výkon této činnosti (z pozice dohlížejícího), bude odpovídat 

podle občanské či obchodní úpravy (Rada, 2006: 20). Z hlediska odpovědnosti by tak bylo 

možné dospět ke stejnému výsledku, jako kdyby byla působnost ve statutárním orgánu 

rozdělena horizontálně. Podotýkal také, že pokud by takové rozhodnutí o vertikální delegaci 

činností ke zúžení obchodního vedení nebylo možné, nemohla by mít žádná obchodní 

společnost přinejmenším vedoucí zaměstnance, neboť ohledně činnosti statutárního orgánu 

nelze uzavřít pracovní smlouvu (Rada, 2006: 20). Skutečnost, že určitými činnostmi, které 

mohou spadat do obchodního vedení, lze vedoucího zaměstnance pověřit, potvrdil i Nejvyšší 

soud (NS 29 Odo 1108/2005, blíže viz kapitola 1.2). Nejvyšší soud také ve svém poměrně 

nedávném rozhodnutí nově určil, že „obchodním vedením společnosti je organizování a řízení 

běžné podnikatelské činnosti společnosti, zejména rozhodování o provozu podniku (závodu) 

společnosti a s tím souvisejících vnitřních záležitostech společnosti, a to bez ohledu na to, zda 



22 
 

je vykonává samo představenstvo společnosti, či samostatně představenstvem pověřený člen 

představenstva anebo třetí osoba“, čímž potvrdil, že skutečnost, že výkonem určité činnosti 

spadající do působnosti představenstva je rozhodnutím představenstva pověřena třetí osoba, 

ničeho nemění na tom, že jde stále o činnost spadající do působnosti představenstva (NS 31 

Cdo 1993/2019). Ve vztahu k zákazu souběhu funkce statutárního orgánu a pracovního 

poměru, jehož obsahem je výkon činností spadajících do obchodního vedení, však takový závěr 

judikatura doposud nepotvrdila (viz kapitola 5.1.1). 

 

2.3. Hospodářská závislost 

Co se týče hospodářské závislosti zaměstnance na zaměstnavateli, tzn. že jeho odměna tvoří 

ne nutně jediný, ale ekonomicky významný zdroj jeho příjmů (srov. NSS 6 Ads 46/2013), 

jakožto dalšího ze znaků závislé práce, v případě výkonu funkce člena statutárního orgánu 

nemusí být hospodářská závislost na společnosti vždy přítomna. O hospodářské závislosti lze 

jistě hovořit v případě profesionálního managementu větších obchodních společností, v mnoha 

případech však člen statutárního orgánu hospodářsky závislý na společnosti není. Jedná se 

zejména o případy, kdy je výkon funkce člena statutárního orgánu bezplatný, ale také o případy, 

kdy tato fyzická osoba je na společnosti ekonomicky závislá, avšak nikoliv z titulu výkonu 

funkce člena statutárního orgánu.  

Členové statutárního orgánu, zejména v menších společnostech, totiž vedle výkonu funkce 

člena statutárního orgánu často působí jako její zaměstnanci v tzv. nepravém souběhu 

(vykonávající jiný druh práce než ten, který by bylo možno zařadit pod výkon funkce 

statutárního orgánu) anebo jsou přímo společníky či akcionáři společnosti a mají tedy nárok na 

podíl na zisku společnosti. V takovém případě tedy nelze hovořit o hospodářské závislosti člena 

statutárního orgánu na společnosti vyplývající z výkonu funkce člena statutárního orgánu. 

Přestože fakticky zde ekonomická závislost je, nevyplývá v takových případech z výkonu 

funkce člena statutárního orgánu.  

Častým jevem také je, že jedna osoba vykonává funkci člena statutárního orgánu ve více 

společnostech, přičemž takový výkon funkce mnohdy představuje toliko plnění základních 

povinností člena statutárního orgánu, jako je zajištění vedení účetnictví, svolání valné hromady 

(pokud se nejedná o společnost o jediném společníkovi), předložení účetní závěrky ke schválení 

valné hromadě a její zveřejnění v obchodním rejstříku apod., a v případě potřeby samozřejmě 

také jednání navenek společnosti. Výkon těchto povinností je však zpravidla vedlejší činností 

této osoby, čemuž odpovídá i odměna za tuto činnost a o hospodářské závislosti na společnosti 

na základě výkonu funkce statutárního orgánu tedy nelze v takových případech hovořit.  
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Z výše uvedeného plyne, že výkon funkce člena statutárního orgánu může vykazovat 

některé prvky závislé práce, jako je osobní výkon či v některých případech hospodářská 

závislost člena statutárního orgánu na společnosti. Některé znaky závislé práce jsou však 

u výkonu funkce člena statutárního orgánu vyloučeny, jako například vztah nadřízenosti 

a podřízenosti a výkon činnosti dle konkrétních pokynů ze strany společnosti. 
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3. Komparace postavení zaměstnance a člena statutárního orgánu 

Ustálená judikatura, která došla k závěru, že činnost statutárního orgánu obchodní 

společnosti fyzická osoba nevykonává v pracovním poměru, a to ani v případě, že není 

společníkem, neboť výkon funkce statutárního orgánu obchodní společnosti není druhem práce 

ve smyslu zákoníku práce, a že pracovní smlouvy uzavřené na výkon této činnosti jsou neplatné 

(viz kapitola 5.1.1), tedy významně znevýhodnila členy statutárního orgánu, jelikož jim 

odepřela širokou ochranu, kterou zaměstnancům poskytuje zákoník práce, co se týče například 

ochrany před výpovědí z pracovního poměru, limitů náhrady škody způsobené zaměstnancem, 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz apod., a v minulosti také účast na 

sociálním a veřejném zdravotním pojištění. 

Jedním z hlavních argumentů zastánců souběhů tedy byla skutečnost, že jejich zákaz 

odepírá osobám, které práci (byť náležící do působnosti statutárního orgánu) vykonávají, 

ochranu, která svědčí zaměstnancům. V následujících podkapitolách bude stručně shrnuto, jaké 

konkrétní disproporce panují mezi postavením zaměstnance a člena statutárního orgánu a do 

jaké míry je tedy postavení člena statutárního orgánu z tohoto hlediska méně výhodné.  

 

3.1. Zvláštní ochrana zaměstnance 

Pracovněprávní vztah se řídí zákoníkem práce, vzájemná práva a povinnosti člena 

statutárního orgánu a společnosti pak upravuje občanský zákoník a zákon o obchodních 

korporacích a ustanovení zákoníku práce se pro tento vztah nepoužijí ani podpůrně. Zásadním 

rozdílem mezi úpravou zákoníku práce a úpravou zákona o obchodních korporacích je zvláštní 

zákonná ochrana zaměstnance jakožto slabší strany (ust. § 1a odst. 1 písm. a) ZP), která je 

jednou ze základních zásad pracovněprávních vztahů. 

Zaměstnavatel například může dát zaměstnanci výpověď pouze ze zákonem stanovených 

důvodů, musí dodržet zákonnou výpovědní dobu, je stanoven zákaz výpovědi v ochranné době, 

povinnost zaměstnavatele k náhradě škody a nemajetkové újmy v případě pracovního úrazu či 

nemoci z povolání atp. Dalšími jistotami, které zákoník práce zaměstnancům poskytuje, je 

například maximální délka pracovní doby a minimální doba placené dovolené. 

Členovi statutárního orgánu taková práva ze zákona nepřísluší. Valná hromada je oprávněna 

člena statutárního orgánu s okamžitou platností a bez uvedení důvodu odvolat, člen statutárního 

orgánu tedy může ze dne na den přijít o veškerý dosavadní příjem. Členovi statutárního orgánu 

také ze zákona nenáleží placené volno a jeho pracovní doba není nijak omezena. Vzhledem 

k tomu, že člen statutárního orgánu je vázán povinností péče řádného hospodáře po celou dobu 
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trvání jeho funkce, musí být navíc v neustálé „pracovní“ pohotovosti, aby byl schopen činit 

zejména opatření k odvrácení případné hrozící škody, až do okamžiku zániku jeho funkce.  

Ochranu zaměstnanci poskytují i zvláštní zákony, jakým je například zákon č. 118/2000 

Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého má zaměstnanec právo na uspokojení 

splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební 

neschopnosti. Členovi statutárního orgánu nejen, že takováto ochrana nesvědčí, avšak má-li 

současně u zaměstnavatele alespoň poloviční majetkovou účast, nepovažuje se za zaměstnance 

a nároky dle tohoto zákona ztrácí i v případě, že je rovněž zaměstnancem úpadce v přípustném 

nepravém souběhu (ust. § 2 odst. 3 zákona č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Pohledávky ze smlouvy o výkonu funkce rovněž na rozdíl od pracovněprávních pohledávek 

nejsou pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (ust. § 169 

odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů).  

Postavení člena statutárního orgánu, kterému nesvědčí zákonná ochrana zaměstnance, 

jakožto slabší strany, je tedy oproti zaměstnanci výrazně nevýhodnější. Je však nutné zmínit, 

že některé aspekty ochrany zaměstnance ani nelze na člena statutárního orgánu s ohledem na 

charakter jeho postavení aplikovat, i kdyby si to strany výslovně sjednaly. Nelze například 

použít ochranu spočívající ve stanovení výpovědních důvodů či výpovědní doby. Nelze totiž 

spravedlivě požadovat po společnosti, aby ve funkci statutárního orgánu trpěla osobu, o níž se 

například domnívá, že není schopna péče řádného hospodáře, a aby jednáním takové osoby byla 

dále vázána. Obdobný závěr se týká i nepřípustného omezení odpovědnosti za škodu 

způsobenou porušením povinnosti statutárního orgánu společnosti. 

 

3.2. Odpovědnost za škodu 

V případě vzniku škody v důsledku zaviněného jednání zaměstnance při plnění pracovních 

úkolů či v souvislosti s ním, je zaměstnanec povinen škodu odčinit uvedením v předešlý stav 

anebo škodu zaměstnavateli nahradit, přičemž limit této náhrady je čtyřapůlnásobek 

průměrného měsíčního výdělku zaměstnance (nebyla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, 

nebo po zneužití jiných návykových látek) (ust. § 257 ZP).  

Odpovědnost za škodu způsobenou členem statutárního orgánu porušením jeho povinnosti 

při výkonu funkce však limitována není. Takovou škodu je člen statutárního orgánu povinen 

nahradit, v opačném případě ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu 

nenahradil (ust. § 159 odst. 3 NOZ). V případě porušení péče řádného hospodáře je člen 

statutárního orgánu povinen vydat obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým 
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svým jednáním získal, a pokud to není možné, nahradit jej obchodní korporaci v penězích (ust. 

§ 53 odst. 1 ZOK). Druhý odstavec téhož ustanovení pak stanoví, že k právním jednáním 

obchodní korporace omezujícím odpovědnost člena jejích orgánů se nepřihlíží. Tuto 

odpovědnost tedy nelze omezit ani prostřednictvím pracovní ani jiné smlouvy. Ani v případě 

podřízení vztahu statutárního orgánu a společnosti zákoníku práce by se tedy neuplatnilo 

omezení náhrady škody způsobené zaměstnancem vyplývající ze zákoníku práce.  

Snaha omezit odpovědnost člena statutárního orgánu při zastupování společnosti navenek 

dovozováním, že jde o jednání z pozice zaměstnance a nikoliv z pozice člena statutárního 

orgánu, však byla jedním z motivů uzavírání souběžných pracovních smluv. Zaměstnanec totiž 

právnickou osobu zastupuje v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho zařazení nebo funkci, 

přičemž rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti (ust. § 166 odst. 1 NOZ); při provozu obchodního 

závodu pak podnikatele zastupuje pověřená osoba ve všech jednáních, k nimž při této činnosti 

obvykle dochází (ust. § 430 odst. 1 NOZ). Pokud je taková osoba současně členem statutárního 

orgánu, nebývá vždy zřejmé, zda vystupuje (resp. má vystupovat) z pozice člena statutárního 

orgánu či zaměstnance. Ačkoliv je od účinnosti nového občanského zákoníku statutární orgán 

zákonným zástupcem právnické osoby13 (a byla tedy opuštěna dosavadní teorie, dle které 

právnická osoba jednala právně sama svým statutárním orgánem14) a nelze tedy již 

argumentovat, že přímé jednání má přednost před zastoupením, je i nadále vyloučeno, aby člen 

statutárního orgánu při výkonu své funkce zastupoval společnost z pozice zaměstnance.  

Skutečnost, že osoba, která je členem statutárního orgánu právnické osoby, nemůže být 

současně zákonným zástupcem této osoby, potvrdil také Nejvyšší soud15 (NS 31 Odo 

11/200616). V souvislosti s tímto rozhodnutím je však třeba zmínit, že velký senát Nejvyššího 

soudu zde posuzoval situaci, kdy se jednalo o pravý souběh a ke vzniku pracovního poměru 

tedy nemohlo dojít. Pozdější judikatura také postavila najisto, že uvedený závěr platí pouze 

o jednání, které člen statutárního orgánu učinil v rozsahu výkonu funkce statutárního orgánu 

(NS 29 Cdo 2008/2007; NS 29 Cdo 3540/2008; NS 29 Cdo 3122/2016). Jedná-li se tedy 

o nepravý souběh, mohou zaměstnanci samostatně zastupovat společnost při právních 

jednáních, ke kterým při výkonu takové činnosti zpravidla dochází. Za taková jednání pak 

odpovídají jako zaměstnanci v režimu zákoníku práce. Generální zástupčí oprávnění však na 

 
13 „Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech“ (ust. § 164 NOZ). 
14 „Právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce“ (ust. § 13 odst. 1 věta druhá ObchZ). 
15 Optikou nové úpravy tedy nemůže být současně dalším zákonným zástupcem z pracovněprávního vztahu.  
16Před přijetím tohoto rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu však soudy judikovaly zcela opačně, tedy že 

společnost zavazuje právní úkon takové osoby, neboť z ust. § 15 obchodního zákoníku plynulo jednajícímu 

oprávnění jednat samostatně jménem společnosti.  
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základě pracovního poměru člena statutárního orgánu nevznikne, neboť ve vztahu k činnostem, 

které vykonává statutární orgán, musí tento vystupovat v pozici člena statutárního orgánu 

s tomu odpovídající odpovědností. V obou situacích je však třetí osoba chráněna pro případ, že 

očekávané zástupčí oprávnění neexistuje, jevilo-li se, že zařazení zaměstnance odpovídá 

takovému rozsahu jednání za společnost anebo s ohledem na princip materiální publicity 

a dobrou víru v zápis údaje ve veřejném rejstříku, a právnická osoba je tedy jednáním takové 

osoby vázána.17 

Pokud není zcela jasné, zda lze jednání zařadit pod výkon (specializované) činnosti 

zaměstnance nebo zda jde již o výkon funkce člena statutárního orgánu, měla by tato osoba dle 

mého názoru vždy vystupovat z pozice člena statutárního orgánu s odpovědností tomu 

odpovídající a také za současného splnění podmínek pro zastupování společnosti, pokud 

stanovy či společenská smlouva takové podmínky stanovují. Důvodem je i vyšší jistota třetí 

osoby ohledně existence zástupčího oprávnění jednající osoby, odhlédneme-li tedy od 

skutečnosti, že zápis statutárního orgánu v obchodním rejstříku je zápisem deklaratorním. To 

potvrzuje i odborná literatura, která uvádí, že v zájmu ochrany dobré víry by se měla brát 

v úvahu ta funkce, s níž je spojena vyšší odpovědnost či ručení jednajícího, i když v dodatku 

podpisu není funkce uvedena vůbec nebo je uvedena funkce s nižší odpovědností, pokud je 

protistrana v dobré víře o tom, že jednající zastává současně i funkci s vyšší odpovědností 

(Bejček, Kotásek, Pokorná, 2009: 31).  

Problém však nastává, pokud je stanoven způsob jednání statutárního orgánu ve stanovách 

či společenské smlouvě například pravidlem „čtyř očí“18. Je zjevné, že člen statutárního orgánu 

nemůže tuto vůli zakladatelů, společníků či akcionářů obejít jednáním navenek z pozice 

vedoucího zaměstnance. Je ovšem otázkou, do jaké míry lze tuto odpovědnost přenášet na třetí 

osobu, která by v důsledku výše uvedených rozhodnutí Nejvyššího soudu měla sama posuzovat, 

zda takové jednání již nespadá do působnosti statutárního orgánu a ověřovat si v obchodním 

rejstříku, zda je tato osoba oprávněna jednat za společnost samostatně. Na tento problém 

v minulosti upozorňoval i Karel Eliáš: „Předloží-li se straně návrh smlouvy podepsaný 

vedoucím obchodního úseku nebo obchodním či generálním ředitelem, jevilo by se, domnívám 

se, jako přepjatá úzkostlivost ověřovat si v obchodním rejstříku, zda snad týž člověk není 

 
17 S ohledem na ust. § 166 odst. 1 větu první občanského zákoníku: „Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci 

v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti.“ a ust. 

§ 121 odst. 1 občanského zákoníku: „Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného 

rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.“. 
18 Stanovy či společenská smlouva mohou určit, že společnost zastupují například dva nebo více členů statutárního 

orgánu společně. 
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zároveň i členem představenstva a zda v této funkci navíc není vázán pravidlem čtyř očí – mj. 

i proto, že on s oblátem nejedná jako člen představenstva, ale v jiné funkci, takže druhá strana 

spoléhá při běžné opatrnosti na pravidlo § 15 obch. z. Tady musíme klást důraz na ochranu 

dobré víry strany, s níž akciová společnost „svými lidmi“ jedná.“ (Eliáš, 2010: 310)19. 

Domnívám se tedy, že závěr o tom, že právnická osoba není takovým jednání vázána20, spadá-

li toto jednání do působnosti statutárního orgánu a nikoliv do činností vykonávaných tímto 

zaměstnancem v nepravém souběhu, je poměrně přísný. Dle mého názoru by bylo zcela 

dostačující, pokud by bylo dovozeno, že společnost sice je v zájmu ochrany práv třetích osob 

takovým jednáním (zaměstnance) vázána, avšak tento za něj odpovídá z pozice člena 

statutárního orgánu.  

 

3.3. Pracovní úraz a nemoc z povolání 

Zaměstnavatel je dle ust. § 269 odst. 1 a 2 zákoníku práce povinen nahradit zaměstnanci 

škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, jestliže 

škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním, nebo jestliže zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká 

nemoc z povolání, kterou byl postižen. Každý zaměstnavatel alespoň jednoho zaměstnance je 

proto ze zákona povinen platit pojištění, ze kterého bude uhrazena zaměstnanci škoda vzniklá 

v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání. Právní úprava pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu má svůj základ v ust. § 365 zákoníku práce 

a zejména pak ve vyhlášce ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky 

a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání. Dle ust. § 2 odst. 1 této vyhlášky platí, že zaměstnavatel má právo, aby za 

něho příslušná pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání, v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce. 

Zaměstnanec má tedy jistotu, že náhrada škody či nemajetkové újmy mu bude vyplacena bez 

ohledu na ekonomickou situaci zaměstnavatele.  

 
19 Citovaný text byl publikován před přijetím zákona o obchodních korporacích, jeho závěry jsou však 

aplikovatelné i dnes. 
20 Ohledně důsledků nedodržení stanoveného způsobu jednání nepanují v odborné veřejnosti shody, např. Tomáš 

Dvořák se domnívá, že následkem je podle konkrétních okolností buďto nicotnost takového právního jednání nebo 

jde o soukromé právní jednání člena statutárního orgánu, které se týká pouze jeho samotného, přičemž ust. § 440 

občanského zákoníku se zde neuplatní (Dvořák, 2020: 538). Naopak Jan Lasák uvádí, že ust. § 440 je zde nutné 

aplikovat a takové jednání tedy právnickou osobu zavazuje tehdy, je-li bez zbytečného odkladu schváleno, jinak 

zavazuje pouze jednajícího člena orgánu samotného (Lasák, 2014: 845).  
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Povinnost společnosti nahradit členu statutárního orgánu škodu nebo nemajetkovou újmu 

způsobenou při výkonu funkce zákon nestanovuje. Na členy statutárních orgánů se přirozeně 

nevztahuje ani zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání dle vyhlášky ministerstva financí č. 125/1993 Sb. Člen statutárního 

orgánu, kterému se při výkonu jeho funkce přihodí úraz, tedy nemůže po společnosti žádat 

náhradu škody ani nemajetkové újmy. 

I v tomto ohledu je tedy člen statutárního orgánu ve značném znevýhodnění. Ačkoliv se 

totiž může jevit, že není při výkonu funkce nijak zvlášť ohrožen, lze si snadno představit situaci, 

kdy se stane účastníkem dopravní nehody během své „pracovní cesty“21 a utrpí při ní zranění. 

V případě, že by se jednalo o zaměstnance, je společnost, potažmo pojišťovna, povinna mu 

poskytnout náhradu škody a nemajetkové újmy. Jde-li však o člena statutárního orgánu, nemá 

nárok na žádné plnění od společnosti ani od pojišťovny. 

 

3.4. Odvody a daně  

Pracovní poměr rovněž zakládá účastenství na sociálním pojištění (které zahrnuje pojistné 

na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti) a mzda se stává vyměřovacím základem pro účely odvodů zdravotního 

pojištění. Zaměstnanci tedy mají při splnění zákonných podmínek nárok na sociální dávky, 

doba zaměstnání se jim počítá do důchodového pojištění a nemusí si sami hradit platby 

zdravotního pojištění, na kterých se podílí a které odvádí zaměstnavatel.  

Jednatelé a členové představenstva však vždy nebyli z titulu své funkce ze zákona účastni 

zdravotního a sociálního pojištění, což je oproti zaměstnancům výrazně znevýhodňovalo. 

Oproti zaměstnancům tedy postrádali některé sociální jistoty, které vyplývají z účasti na 

sociálním pojištění, zejména nárok na dávky nemocenského pojištění, peněžitou pomoc 

v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, dávku otcovské 

poporodní péče, tzv. otcovskou, dlouhodobé ošetřovné nebo příspěvek v nezaměstnanosti. 

V této souvislosti se hovořilo i o diskriminaci na základě pohlaví, jelikož ženy, které 

vykonávaly funkci členky statutárního orgánu, neměly nárok na peněžitou pomoc v mateřství. 

Zákonná úprava těchto pojištění se však v průběhu doby podstatně změnila. V následujících 

kapitolách tedy bude stručně popsán vývoj této úpravy za účelem porovnání postavení člena 

statutárního orgánu a zaměstnance.  

 
21 Pojem „pracovní“ je užit v širším smyslu jako cesty za účelem výkonu činnosti statutárního orgánu, nikoliv 

v užším smyslu pojmu pracovní cesta dle ust. § 42 zákoníku práce.  
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3.4.1. Sociální pojištění 

Členové statutárního orgánu jsou za stanovených podmínek účastni sociálního pojištění, 

tedy nemocenského pojištění22, důchodového pojištění23 a jsou také poplatníky příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti24. Nebylo tomu tak však před dnem 1. 1. 2012, tedy před účinností 

zákona č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kterým došlo mimo jiné k novelizaci zákona 

o nemocenském pojištění (dále také jen jako „ZNP“), zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění. Neúčast člena statutárního orgánu na sociálním pojištění před rokem 

2012 tedy zakládala výrazný nepoměr mezi postavením členů statutárních orgánů 

a zaměstnanců, kteří byli účastni na sociálním pojištění automaticky, a byla jedním z hlavních 

motivů pro uzavírání souběžných pracovních smluv. 

Právní úprava účastenství na sociálním a zdravotním pojištění před účinností této novely 

rovněž rozlišovala mezi postavením jednatele společnosti s ručením omezeným a postavením 

členů kolektivních orgánů právnické osoby (členů představenstva)25. Před účinností této 

zásadní novely (tj. před dnem 1. 1. 2012) totiž byli účastni důchodového pojištění jen jednatelé 

společnosti s ručením omezeným, kteří mimo pracovněprávní vztah pro společnost vykonávali 

za odměnu práci. Nemocenského pojištění však nebyli účastni ani členové představenstva, ani 

jednatelé. Jednatelé společnosti s ručením omezeným totiž byli s účinností od 1. 1. 2009 

vypuštěni z okruhu nemocensky pojištěných osob a společnosti za ně nebyly povinny odvádět 

ani pojistné na nemocenské pojištění, ani příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (ust. § 3 

odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku 

zaměstnanosti ve zněním účinném do 31. 12. 2011). 

Členové představenstva akciové společnosti tedy před dnem 1. 1. 2012 nebyli účastni ani 

důchodového ani nemocenského pojištění. Judikatura však dovodila výjimku z tohoto pravidla, 

a to tehdy, kdy se osoba stala členem představenstva v důsledku přijetí funkce vedoucího 

zaměstnance a jednalo se tedy o tzv. povinné členství v představenstvu. Dle rozhodnutí 

Ústavního soudu České republiky (dále jen „Ústavní soud“ či pouze „ÚS“) a Nejvyššího 

 
22 Viz ust. § 5 písm. a) odst. 16 a 18 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 
23 Viz ust. § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
24 Viz ust. § 3 odst. 1. písm. b) bod. 16 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
25 Zákon o nemocenském pojištění také odlišuje postavení společníka společnosti s ručením omezeným 

a akcionáře akciové společnosti, když společníka společnosti s ručením omezeným za podmínky, že pro společnost 

za odměnu vykonává práci mimo pracovněprávní vztah, na rozdíl od akcionáře zařazuje mezi osoby, které jsou 

účastni nemocenského pojištění (ust. § 5 odst. a) bod 16 zákona o nemocenském pojištění). 
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správního soudu je totiž odměna, již dostávají za činnost členů představenstva generální ředitel 

a jeho náměstci, příjmem zúčtovaným jim v souvislosti s výkonem zaměstnání, z něhož jsou 

nemocensky pojištěni, pokud jsou členy představenstva z titulu funkce generálního ředitele či 

jeho náměstka, kterou vykonávají na základě pracovního poměru, z něhož jsou účastni 

nemocenského pojištění (I. ÚS 419/04; NSS 3 Ads 39/2003; NSS 3 Ads 55/2005). Pokud se 

tedy jednalo o tzv. povinné členství (povinnost vykonávat funkci v představenstvu byla v tomto 

případě dána jednak stanovami, tak příslušnými ustanoveními zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů), podléhala odměna členů představenstva 

nemocenskému i důchodovému pojištění. 

Od účinnosti výše uvedené novely26 jsou však při splnění podmínek stanovených v zákoně 

o nemocenském pojištění (ust. § 6 ZNP) nemocenského pojištění účastni společníci a jednatelé 

společnosti s ručením omezeným, kteří pro společnost za odměnu vykonávají práci mimo 

pracovní vztah, jakož i členové kolektivních orgánů právnické osoby (tedy členové 

představenstva akciové společnosti), kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud 

se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční 

požitky podle zákona o daních z příjmů. Je však třeba zmínit, že účast na sociálním zabezpečení 

nezakládá samotné jmenování osoby do funkce statutárního orgánu. Člen statutárního orgánu 

totiž musí pobírat odměnu minimálně ve výši rozhodné částky pro účast na nemocenském 

pojištění (aktuálně ve výši 3.000,- Kč, viz Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 

11. října 2018, 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast 

zaměstnanců na nemocenském pojištění). Důvodová zpráva k této novele uvedla, že: 

„Současná úprava vytváří nerovné postavení výdělečně činných osob, z nichž některé nejsou 

pojištěny ani nemocensky a ani důchodově (např. členové kolektivních orgánů právnických 

osob) a některé jsou pojištěny jen důchodově (např. společníci a jednatelé s.r.o.). Sjednocuje 

se proto okruh nemocensky a důchodově pojištěných osob a nově se do tohoto okruhu 

pojištěných osob zařazují též další fyzické osoby, jejichž příjmy jsou podle zákona o daních 

z příjmů považovány za příjmy ze závislé činnosti.“  

Co se týče podpory v nezaměstnanosti, dle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, účinného 

do 30. 9. 2004, byli jednatelé ve vztahu k právu na zprostředkování zaměstnání považováni za 

osoby, které jsou v „pracovním nebo obdobném poměru“ ve smyslu ust. § 7 odst. 1 téhož 

zákona, a které tedy nemohou být zařazeny do evidence uchazečů o zaměstnání a nevzniká jim 

právo na hmotné zabezpečení (srov. NSS 3 Ads 41/2010). Dle Nejvyššího správního soudu 

 
26 Zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony. 
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přitom nebylo právně významné, zda jednatel pobírá odměnu (NSS 2 As 77/2003)27. Dle 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon 

o zaměstnanosti“), však již může být uchazečem o zaměstnání fyzická osoba, pokud není 

společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo členem představenstva 

nebo statutárním ředitelem akciové společnosti vykonávající mimo pracovněprávní vztah k této 

společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňována měsíční odměnou 

přesahující polovinu minimální mzdy (ust. § 25 odst. 1 písm. c) a d) zákona o zaměstnanosti). 

Aktuálně tedy mohou být členové statutárního orgánu, kteří za výkon funkce nepobírají žádnou 

odměnu, ale i ti, kteří pobírají odměnu nejvýše do výše poloviny minimální mzdy, uchazečem 

o zaměstnání a mohou tedy mít při splnění dalších podmínek zákona o zaměstnanosti nárok na 

podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci (ust. § 39 a § 40 zákona 

o zaměstnanosti).  

Od 1. 1. 2012 se tedy z hlediska společnosti stalo vyplácení odměn členům statutárního 

orgánu méně výhodné, jelikož začalo nově podléhat odvodům pojistného na nemocenské 

pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a v případě členů kolektivních statutárních 

orgánů nově i odvodům důchodového pojištění. Z hlediska jednatelů a členů představenstva 

však došlo k výraznému zlepšení jejich postavení a částečně odpadl i důvod pro vznik 

souběžných pracovních poměrů. Pozitivně lze hodnotit také jejich možnost stát se uchazečem 

o zaměstnání a získat podporu v nezaměstnanosti v případě, že splňují zákonné podmínky, 

neboť pro mnohé z nich není výkon funkce statutárního orgánu jejich hlavní hospodářskou 

činností.  

Nelze však říci, že v tomto ohledu došlo k úplnému zrovnoprávnění zaměstnanců a členů 

statutárního orgánu. Členové kolektivního orgánu právnické osoby (nikoliv tedy jednatelé) totiž 

stále nemají nárok na ošetřovné28 (ust. § 39 odst. 5 písm. i) ZNP) ani na vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství (ust. § 42 odst. 4 písm. g) ZNP) a na základě nemocenského pojištění 

tedy mohou pobírat pouze dávky nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství 

a otcovskou. Jejich postavení je tedy v tomto ohledu stále méně výhodné než postavení 

zaměstnanců.  

 

 
27 Případ byl posuzován dle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, účinného do 30. 9. 2004. 
28 Příspěvek na péči / ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti za podmínek stanovených 

zákonem. 
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3.4.2. Veřejné zdravotní pojištění 

Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také jen jako „ZVZP“) je zdravotní pojištění povinným pojištěním, ať se již jedná o osobu 

zaměstnanou, člena statutárního orgánu, osobu samostatně výdělečně činnou či nezaměstnanou, 

v některých případech je ale plátcem zdravotního pojištění stát (viz ust. § 7 ZVZP). V případě 

zaměstnanců a osob, které jsou za zaměstnance z tohoto hlediska považovány, se na platbě 

zdravotního pojištění podílí také zaměstnavatel.  

I právní úprava zdravotního pojištění v minulosti rozlišovala mezi zaměstnanci, jednateli 

a členy představenstva. Do konce roku 2007 totiž byli za zaměstnance pro účely zdravotního 

pojištění považováni pouze zaměstnanci v pracovním poměru účastní nemocenského pojištění 

a další taxativně vyjmenované osoby, včetně společníků a jednatelů společnosti s ručením 

omezeným, kteří pro společnost vykonávají práci, za kterou jsou odměňováni (ust. § 5 ZVZP 

ve zněním účinném do 31. 12. 2007). Členové kolektivního statutárního orgánu, tedy členové 

představenstva29, v tomto výčtu uvedeni nebyli. Od 1. 1. 2008, tj. od nabytí účinnosti zákona 

č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění mimo jiné zákon č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, však podléhají odvodům veřejného zdravotního pojištění i odměny 

členů kolektivního statutárního orgánu. Od účinnosti této novely je totiž plátcem pojistného 

zaměstnanec, za kterého se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které 

plynou nebo by měly plynout příjmy z funkčních požitků podle ust. § 6 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZDP“), tedy i odměny člena 

statutárního orgánu (viz ust. § 5 odst. a) ZVZP ve spojení s ust. § 6 odst. 1 písm. c) ZDP) 

a společnost je tudíž v souladu s ust. § 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění plátcem části 

pojistného za své jednatele i členy představenstva. Na rozdíl od sociálního pojištění nevzniká 

povinnost hradit zdravotní pojištění až od určité výše odměny, pojistné se totiž stanoví nejméně 

z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda (ust. § 3 odst. 6 zákona 

č. 592/1992, o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů). 

V otázce zdravotního pojištění tedy již byla pozice jednatelů a členů představenstva 

postavena na roveň, a to i vůči zaměstnancům. Z hlediska člena statutárního orgánu došlo 

k pozitivní změně, kdy již není povinen samostatně hradit platby zdravotního pojištění, které 

za něj odvádí a částečně hradí společnost. Z hlediska společnosti naopak došlo ke zvýšení 

nákladů na odvodech členů statutárního orgánu.  

 
29 Obchodní zákoník neumožňoval, aby jednatelé tvořili kolektivní orgán. Pokud tedy zákonodárce hovořil 

o členech statutárního orgánu, měl na mysli členy představenstva. 
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3.4.3. Daňová uznatelnost nákladů 

V minulosti byla častým motivem vzniku souběžných pracovních poměrů členů 

představenstva akciové společnosti rovněž výrazná asymetrie v otázce daňové uznatelnosti 

nákladů na jejich odměny. Před dnem 1. 1. 2012 totiž byla pro společnost zásadní skutečnost, 

že mzda zaměstnance i odměna jednatele byla daňově uznatelným nákladem, odměna člena 

kolektivního statutárního orgánu (tedy nikoliv jednatele) naopak byla daňově neuznatelným 

nákladem, když ji zákon o daních z příjmů explicitně uváděl ve skupině daňově neuznatelných 

nákladů (ust. § 25 odst. 1 písm. d) ZDP ve znění účinném do 31. 12. 2011). Podmínkou daňové 

uznatelnosti odměny jednatele však byla skutečnost, že se jednalo o příjem za práci odvedenou 

pro společnost, daňově neuznatelná naopak byla například odměna jednatele při životním 

jubileu apod. (NSS 5 Afs 131/2006; NSS 2 Afs 185/2004). Toto znevýhodnění svým způsobem 

kompenzovala skutečnost, že za člena představenstva nebyla společnost povinna odvádět 

pojistné na sociální zabezpečení (s výjimkou tzv. „povinného“ členství v představenstvu, viz 

kapitola 3.4.1) tato nerovnost ale přesto byla jedním z hlavních argumentů zastánců souběhů.  

Tuto asymetrii odstranil až zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, účinný ode dne 

1. 1. 2012, kterým se nově podrobili sociálnímu pojištění členové kolektivních orgánů (členové 

představenstva, viz kapitola 3.4.1) a zároveň se jejich odměna stala daňově uznatelným 

nákladem. Z důvodové zprávy k této novele vyplývá, že účelem této změny je dosavadní 

„neodůvodněná asymetrie, kdy mzdové plnění podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti 

a pojistnému jak zdravotnímu, tak sociálnímu pojištění, je daňově uznatelné a odměny členů 

statutárních orgánů při shodném zdanění a zpojistnění by daňově uznatelné nebyly“ (Vláda 

ČR, 2011b: k bodům 1 a 2). Novela tedy postavila na roveň z hlediska daňové uznatelnosti 

zacházení s odměnami členů kolektivních orgánů a s příjmem ze závislé činnosti. Dnem 

1. 1. 2012 se tedy stal lichým jeden z argumentů zastánců tzv. souběhů, jelikož od tohoto 

okamžiku jsou i odměny členů kolektivních statutárních orgánů daňově uznatelným nákladem 

společnosti.  

V této souvislosti je třeba zmínit, že nejen odměna za výkon funkce, ale i další poskytované 

benefity, které jsou zpravidla poskytovány zaměstnancům (příspěvek zaměstnavatele na životní 

pojištění či penzijní připojištění, umožnění užívání služebního vozidla pro osobní účely apod.) 

zpravidla podléhají stejnému daňovému režimu jako odměny poskytované zaměstnancům 

(Běhounek, 2014: 135).  
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Neplatí to však bez výjimky, jelikož v některých případech je odůvodněné neaplikovat 

daňovou úpravu týkající se pracovních vztahů na vztahy obchodněprávní. Nejvyšší správní 

soud například stanovil, že pro účely uplatnění slevy na dani dle ust. § 35 zákona o daních 

z příjmů nelze za zaměstnance se zdravotním postižením považovat člena statutárního orgánu 

se zdravotním postižením, jelikož účelem této úpravy je jednoznačně podpora širšího 

zaměstnávání zdravotně postižených osob (NSS 9 Afs 33/2012, srov. NSS 5 Ads 93/2020). 

Skutečnost, že vyplacená odměna člena statutárního orgánu je daňově uznatelným 

nákladem, rovněž automaticky neznamená, že takovou odměnu lze považovat za uznatelný 

(oprávněný) náklad i z hlediska jiných odvětví veřejného práva, například z hlediska cenové 

regulace. Například zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve svém 

ust. § 2 odst. 7 a) stanoví, že za ekonomicky oprávněné náklady při tvorbě ceny se považují 

„mzdové náklady a ostatní osobní náklady“, o odměnách statutárního orgánu tedy nehovoří. 

Například Metodika Energetického regulačního úřadu, tedy orgánu cenové regulace v oblasti 

energetiky, však mezi ekonomicky oprávněné náklady ve smyslu zákona o cenách zahrnuje 

i náklady na odměny členů statutárního orgánu (ERÚ: 2015).  

 

3.4.4. Režim daně z přidané hodnoty 

Rozdíl mezi postavením zaměstnance a člena statutárního orgánu existuje i z pohledu 

daně z přidané hodnoty. Dle ust. § 5 odst. 1 věty první zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou k dani osoba, která samostatně 

uskutečňuje ekonomické činnosti, přičemž ust. § 5 odst. 2 písm. b) téhož zákona z okruhu těchto 

osob vyjímá zaměstnance nebo jiné osoby při uskutečňování ekonomické činnosti vyplývající 

z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného obdobného vztahu. Odstavec 3 

téhož ustanovení pak stanovuje, že samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není 

„činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na 

základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně 

činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti“, přičemž dle ust. § 6 odst. 

1 písm. c) bodu 1. zákona č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je 

odměna člena orgánu příjmem ze závislé činnosti. Dle národní úpravy tedy jsou odměny členů 

orgánů právnické osoby příjmem ze závislé činnosti a tyto by tedy neměly být předmětem daně 

z přidané hodnoty.  

Dle čl. 9 odst. 1 směrnice Rady č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané 

hodnoty se však osobou povinnou k dani rozumí jakákoliv osoba, která na jakémkoliv místě 

vykonává samostatně ekonomickou činnost, a to bez ohledu na účel nebo výsledky této činnosti. 
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Dle čl. 10 této směrnice pak „[p]odmínka, aby byla ekonomická činnost vykonávána 

„samostatně“, jak stanoveno v čl. 9 odst. 1, vylučuje ze systému DPH zaměstnance a další 

osoby, váže–li je k zaměstnavateli pracovní smlouva nebo jiný právní svazek, který zakládá 

vztah zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti pracovních podmínek a odměňování zaměstnance 

a odpovědnosti zaměstnavatele“. Evropská úprava tedy z okruhu osob povinných k dani vyjímá 

výslovně pouze zaměstnance a nikoliv členy statutárního orgánu.  

Otázkou, zda je tedy člen statutárního orgánu osobou povinnou k dani z přidané 

hodnoty, se již zabýval Nejvyšší správní soud, který rozhodl, že „[ú]platný výkon funkce 

jednatele společnosti s ručením omezeným je samostatně vykonávanou ekonomickou činností 

ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané 

hodnoty, a proto je jednatel osobou povinnou k DPH“ (NSS 2 Afs 100/2016). Dle citovaného 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je podstatné, že výkon funkce jednatele společnosti 

s ručením omezeným není závislou prací a není vykonáván ve vztahu podřízenosti vůči 

společnosti. Proto i v případě, že strany smluvně upraví svůj vztah tak, že se bude podobat 

pracovněprávnímu, klíčovým zůstane to, že jde o činnost, pro niž je typická vysoká 

odpovědnost jednatele, jakož i nezávislost při výkonu funkce, díky nimž za současné 

soukromoprávní úpravy obsažené v občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích 

nelze na vztah mezi jednatelem a společností s ručením omezeným hledět jako na vztah 

zaměstnanecký nebo jemu obdobný ve smyslu článku 10 směrnice 2006/112/ES. Nejvyšší 

správní soud se v tomto rozsudku v rámci obiter dictum také vyjádřil k nesprávné implementaci 

směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a uvedl, že jednotlivec se 

může vůči státu dovolávat práv, jež mu přísluší na základě směrnice, kterou stát nedostatečně 

nebo chybně implementoval, kdežto stát naproti tomu nemůže použít nesplnění vlastních 

povinností v neprospěch jednotlivce. V tomto případě tedy Nejvyšší správní soud rozhodl, že 

je třeba přiznat výše citované směrnici přímý účinek, tj. způsobilost bezprostřední aplikace na 

případ řešený vnitrostátním orgánem, a rozhodl, že společnost byla oprávněna uplatnit nárok 

na odpočet daně z přidané hodnoty z vyplacených odměn (NSS 2 Afs 100/2016). 

 Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku také podotkl, že úprava zákona o daních 

z příjmů vylučující fyzické osoby ze systému daně z přidané hodnoty z důvodu jejich zdanění 

daní z příjmů, zakládá neodůvodněnou nerovnost plynoucí z právní formy podnikání, jelikož 

dle soukromoprávních předpisů může být jednatelem společnosti s ručením omezeným 

i právnická osoba, avšak na ni se vyloučení z okruhu osob povinných k dani nevztahuje, 

přestože povaha funkce jednatele je stále stejná. Směrnice 2006/112/ES přitom s rozlišováním 
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zdanění podle právní formy podnikání nepočítá a ani u pojmu osoba povinná k dani nečiní 

rozdíl mezi fyzickými a právnickými osobami (NSS 2 Afs 100/2016). 

Z hlediska problematiky daně z přidané hodnoty tedy stále existuje výrazná asymetrie 

v postavení člena statutárního orgánu a zaměstnance a zároveň právní nejistota vyplývající 

z rozporu národní a evropské právní úpravy, když dle národní úpravy nepodléhá odměna 

vyplácená členu statutárního orgánu dani z přidané hodnoty, jelikož se jedná o příjem zdaněný 

jako příjem ze závislé činnosti, dle úpravy evropské však tyto odměny dani z přidané hodnoty 

podléhají. Ve světle výše citované judikatury je ale pravděpodobné, že budou-li strany tuto 

odměnu považovat za plnění podléhající DPH, nebudou jednat v rozporu s platným právem, 

jelikož v takovém případě bude nutné přiznat směrnici přímý účinek s ohledem na pravidlo, že 

stát se nemůže dovolávat chybné implementace evropského práva.  

Na okraj lze poznamenat, že již byl předložen návrh novely zákona o dani z přidané 

hodnoty, který ve svém původním znění obsahoval změnu ust. § 5 odst. 2, dle které by osobou 

povinnou k dani nadále nebyl pouze zaměstnanec nebo jiná osoba při uskutečňování 

ekonomické činnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného 

obdobného vztahu (Poslanecká sněmovna ČR, 2018). Rozpočtový výbor však vládní návrh 

schválil s pozměňovacím návrhem, kterým ze samostatné ekonomické činnosti opět vyloučil 

činnosti osob, „které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti“, tedy i činnost statutárního 

orgánu, a v tomto znění také byla novela schválena jako zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění 

některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Rozpor s unijním právem a z toho plynoucí 

právní nejistota tedy trvá nadále.  

 

3.5. Shrnutí 

Z výše uvedeného vyplývá, že dnem 1. 1. 2012 došlo k výraznému zlepšení postavení členů 

představenstva i jednatelů, které se značně přiblížilo postavení zaměstnanců. Z jejich hlediska 

je podstatné zejména účastenství na nemocenském a důchodovém pojištění, nárok na podporu 

v nezaměstnanosti a skutečnost, že platby veřejného zdravotního pojištění nejsou povinni hradit 

sami, když se na platbách podílí i společnost, na kterou zákon o pojistném na veřejné zdravotní 

pojištění hledí jako na zaměstnavatele. Je ale třeba zmínit, že členové kolektivních statutárních 

orgánů stále nemají nárok na některé dávky nemocenského pojištění (ošetřovné a vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství). Není také bez významu, že ani jednatelé, ani členové 

představenstva nemají v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti nárok na náhradu odměny 

analogicky s náhradou mzdy zaměstnance, který má vůči zaměstnavateli nárok na náhradu 
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mzdy nebo platu ve výši 60 % průměrného výdělku (ust. § 192 odst. 2 ZP), a to již od prvního 

dne pracovní neschopnosti30. 

Na druhou stranu, tyto rozdíly mají své odůvodnění ve skutečnosti, že členu statutárního 

orgánu zpravidla nárok na výše uvedené dávky (zejména dávky nemocenského a ošetřovného) 

ani nevznikne, a to z toho důvodu, že ve většině případů člen statutárního orgánu i v těchto 

situacích nadále pobírá odměnu za výkon své funkce. Musel by tedy prokázat, že v uvedené 

dny skutečně nepracoval a rovněž, že mu za tyto dny nepřísluší odměna za výkon funkce. Je 

tedy otázkou, zda „zrovnoprávněním“ postavení členů statutárního orgánu se zaměstnanci 

v otázce sociálního pojištění tito, potažmo obchodní společnost, více získali či ztratili. Jejich 

odměna totiž podléhá odvodům sociálního pojištění, některé dávky jsou pro ně však mnohdy 

jednak nepotřebné, jednak nedostupné. Z hlediska společnosti pak byla významná zejména 

změna v daňové uznatelnosti nákladů na odměny členů představenstva, o než je již možné snížit 

daňový základ. K většímu zatížení společnosti naopak došlo okamžikem, kdy začaly odměny 

členů představenstva podléhat sociálnímu pojištění.  

 Vzhledem k tomu, že se postavení statutárních orgánů výrazně přiblížilo postavení 

zaměstnanců, a to zejména po novelizaci účinné od 1. 1. 2012, pominuly hlavní důvody, pro 

něž k souběhům docházelo. Ačkoliv tedy stále určité rozdíly zůstávají (například co se týče 

některých dávek sociálního pojištění či režimu DPH), v hlavních aspektech na členy 

statutárního orgánu současná právní úprava povinných odvodů a daní již hledí jako na 

zaměstnance.  

  

 
30 Tzv. karenční doba, která trvala první tři dny pracovní neschopnosti, při níž zaměstnancům nenáležela náhrada 

mzdy, byla zrušena s účinností od 1. 7. 2019 zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
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4. Vývoj relevantní právní úpravy  

V českém prostředí se začaly souběhy objevovat již zhruba počátkem 90. let minulého 

století, v průběhu této doby tedy samozřejmě došlo k zcela zásadním změnám právní úpravy 

a z ní plynoucí doktríny a judikatury. Odpověď na otázku, zda a za jakých podmínek je 

souběžný pracovní poměr vedle výkonu funkce statutárního orgánu v souladu se zákonem, tedy 

nebyla vždy stejná. 

Ačkoliv zákaz pravých souběhů nebyl nikdy stanoven zákonem, nýbrž toliko soudní 

judikaturou, považuji za nutné nastínit v následujících kapitolách vývoj právní úpravy, jejímž 

výkladem došly soudy k závěru, že pravý souběh je nepřípustný. Pro přehlednost byly 

následující kapitoly rozděleny do tří časových období se dvěma hlavními mezníky, kterými je 

den 1. 1. 2012, kdy nabyla účinnosti zásadní novela obchodního zákoníku, a den 1. 1. 2014, 

kdy v důsledku rekodifikace nabyl účinnosti zákon o obchodních korporacích a nový občanský 

zákoník.  

 

4.1. Období do 31. 12. 2011 

Pracovní poměr byl do konce roku 2006 upraven zákonem č. 65/1965 Sb., zákoníkem práce, 

a to jako vztah založený pracovní smlouvou dle ustanovení § 33 a násl. tohoto zákona. Tento 

zákon byl s účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 262/2006 Sb., (novým) zákoníkem 

práce, který pracovní poměr a jeho založení upravuje rovněž v ust. § 33 a násl.  

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále také jen jako „obchodní zákoník“ či 

„ObchZ“) nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1992. Obchodní zákoník ve svém ust. § 66 odst. 2 

stanovoval, že „vztah mezi společností a členem statutárního či jiného orgánu společnosti nebo 

společníkem při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní 

smlouvě, pokud z jejich ujednání se společností nebo jiných ustanovení tohoto zákona 

upravujících jejich povinnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností“. Zákon č. 370/2000 Sb., 

kterým byl zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, novelizován, pak doplnil, že: „Závazek 

k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu 

a musí být schválena valnou hromadou nebo písemně všemi společníky, kteří ručí za závazky 

společnosti neomezeně“ (ust. § 66 odst. 2 ObchZ). Obdobně jako z aktuální úpravy zákona 

o obchodních korporacích z něj tedy vyplývalo, že vztah mezi společností a členem statutárního 

orgánu se řídí ustanoveními o mandátní smlouvě (po rekodifikaci ustanoveními o smlouvě 
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o příkazu), že se jedná o závazek osobní povahy a že smlouva o výkonu funkce musí být 

schválena valnou hromadou31.  

Legislativa v tomto období otázku pravého ani nepravého souběhu neupravovala, 

s ohledem na zásadu legální licence proto v praxi docházelo k uzavírání souběžných pracovních 

smluv v domnění, že se jedná o platnou konstrukci. Jak je blíže uvedeno v kapitole 5, právě na 

základě této právní úpravy však došel Nejvyšší soud k závěru, že souběh pracovního poměru, 

v němž jsou vykonávány činnosti statutárního orgánu, s výkonem funkce člena statutárního 

orgánu je v rozporu se zákonem, neboť funkci člena statutárního orgánu nelze vykonávat 

v pracovním poměru. Vycházel při tom zejména z právní úpravy závislé práce a z (nezávislé 

a osobní) povahy funkce člena statutárního orgánu (důvody vyslovení nepřípustnosti pravých 

souběhů jsou blíže popsány v kapitole 5.1.1). Tento stav však trval pouze do 1. 1. 2012, kdy 

nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku, prostřednictvím které se zákonodárce pokusil 

tento rozpor mezi podnikatelskou praxí a judikaturou vyřešit.  

  

4.2. Období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 

Zákon č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, přinesl zásadní změnu. Do obchodního 

zákoníku vložil s účinností od 1. 1. 2012 ust. § 66d, které stanovilo, že „[s]tatutární orgán 

společnosti může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jiného“ a že „[t]yto 

činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu 

zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně statutárním orgánem 

společnosti nebo jeho členem“ (§ 66d odst. 1 ObchZ). Touto úpravou tedy byla působnost 

zákoníku práce de facto rozšířena nad rámec vztahů uvedených v § 1 zákoníku práce i na vztahy 

mezi společností a členem statutárního orgánu při výkonu obchodního vedení (NS 27 Cdo 

1884/2017). 

Obchodní zákoník ve znění této novely dále určil, že při pověření obchodním vedením 

zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem, stanovená tímto 

zákonem za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře (ust. § 66d odst. 2 

ObchZ) a rovněž určil, že jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány 

v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu zaměstnancem společnosti, který 

je současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem, mzdu či odměnu z dohody 

 
31 Dle úpravy zákona o obchodních korporacích je stanoven požadavek souhlasu nejvyššího orgánu pouze 

v případě kapitálových společností a družstev (ust. § 59 odst. 2 a ust. § 656 písm. e) ZOK). 
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sjednává nebo určuje ten orgán společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat 

o odměňování statutárního orgánu (ust. § 66d odst. 3 ObchZ). Rozhodnutí o takové delegaci 

činností a jejich výkonu v pracovním poměru mohlo přijmout i jednočlenné představenstvo 

(v případě akciové společnosti s jedním akcionářem dle ust. § 194 odst. 3 ObchZ), jehož člen 

tedy mohl část obchodního vedení delegovat sám na sebe, či i jediný jednatel.  

Obchodní zákoník tedy s účinností od 1. 1. 2012 výslovně umožnil výkon činností 

spadajících pod obchodní vedení v pracovněprávním poměru členem statutárního orgánu 

společnosti. Zároveň pro takový případ určil, že mzdu člena statutárního orgánu či jeho odměnu 

z dohody stanoví valná hromada. Společnost tedy nesměla mzdu vyplatit dříve, než byla 

schválena valnou hromadou, do té doby by šlo o plnění bez právního důvodu. Tím byl vyřešen 

primární problém a hlavní argument odpůrců souběhů, kteří namítali, že prostřednictvím 

uzavřené pracovní smlouvy může člen statutárního orgánu obejít rozhodování valné hromady, 

která schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně odměny za výkon funkce člena statutárního 

orgánu, a sjednat si tak, nezřídka kdy ve smlouvě uzavírané stejnou osobou na straně 

společnosti i na straně zaměstnance, odměnu (mzdu) vyšší. Ust. § 66d obchodního zákoníku 

rovněž postavilo najisto, že pověření obchodním vedením nezahrnuje „účast na zasedání 

statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním 

zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení 

společnosti, které tento zákon nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti 

statutárního orgánu“ (ust. § 66d odst. 4 ObchZ).  

Důvodová zpráva se k návrhu na vložení výše citovaného ustanovení § 66d do obchodního 

zákoníku nijak nevyjadřuje, je však zjevné, že jejím cílem je snaha o vyřešení nevyjasněné 

otázky dovolenosti souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru, kterou 

doposud řešila pouze judikatura. To potvrdil i předkladatel novely, Ministerstvo spravedlnosti: 

„podle ministra spravedlnosti vznikla „rozporem mezi podnikatelskou praxí a judikaturou 

nejvyšších soudů výrazná nejistota ohledně právního postavení obchodního vedení mnoha 

společností“, přičemž soudní rozhodnutí ve věcech souběhu jsou podle něj „zbytečně 

formalistická“ a nevidí „důvod zakazovat podnikatelům jeden z možných způsobů úpravy 

vnitřních vztahů ve společnosti“ (Redakce, 2011: 2). Pracovní smlouvy uzavřené na výkon 

obchodního vedení členem statutárního orgánu v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 tedy 

byly uzavřeny v souladu se zákonem, což samozřejmě respektovala i tehdejší judikatura. Spolu 

s ust. § 66d obchodního zákoníku však nebylo přijato žádné přechodné ustanovení, které by 

řešilo postavení smluv uzavřených v pravém souběhu před účinností této novely. Ani tato 

novela tedy nezhojila pracovní smlouvy uzavřené před dnem 1. 1. 2012.  
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4.3. Období od 1. 1. 2014 

Dnem 1. 1. 2014 nastala účinnost zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, 

který nahradil obchodní zákoník, jenž úpravu stanovenou v ust. § 66d obchodního zákoníku 

nepřevzal. První verze návrhu zákona (tehdy ještě pod názvem „Obchodní zákon“) souběhy 

výslovně připouštěla, když v ust. § 77 odst. 1 navrhovaného znění stanovovala, že „je-li někdo 

členem statutárního orgánu obchodní korporace a současně jejím zaměstnancem, platí, že za 

obchodní korporaci vždy jedná jako statutární orgán, ledaže takové jednání nenáleží do jeho 

působnosti“32. Z další verze návrhu zákona (již pod názvem „Zákon o obchodních 

korporacích“) pak bylo toto ustanovení vyňato a na místo něj bylo vloženo ustanovení, které 

stanovovalo, že statutární orgán může pověřit obchodním vedením obchodní korporace zcela 

nebo zčásti jiného, a že osobou pověřenou obchodním vedením může být i osoba, která je 

statutárním orgánem nebo jeho členem (ust. § 47 odst. 1 navrhovaného znění). Dále bylo v této 

verzi návrhu obdobně jako v úpravě obchodního zákoníku stanoveno, že pověření obchodním 

vedením nezahrnuje „účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření 

obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné 

činnosti, které tento zákon nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti statutárního 

orgánu“ (ust. § 47 odst. 3 navrhovaného znění) (Poslanecká sněmovna ČR, 2011: 12).  

Důvodová zpráva k této verzi návrhu se k možnosti souběhu zeširoka vyjadřuje a výslovně 

uvádí, že jej návrh zákona připouští a povoluje: „Kromě specifik týkajících se obchodního 

vedení v rámci podnikatelských seskupení, se zákon věnuje také aktuální otázce souběhů s tím, 

že je připouští, a to v rámci delegace.“ Důvodová zpráva dále uvádí, že se „explicitně staví 

najisto, že sjednání takového souběžného pracovního poměru je přípustné, a že takovým 

postupem nemůže být omezena nebo jinak dotčena odpovědnost člena statutárního orgánu. 

Současně se staví najisto, že o mzdě podle manažerské smlouvy rozhoduje orgán, který 

schvaluje odměny tomuto členovi statutárního orgánu za výkon funkce“ (Poslanecká sněmovna 

ČR, 2011: 204). Vypořádává se tedy přímo s hlavními problémy, které povolení souběhů 

přináší, a uvádí také důvody pro jejich povolení: „Tím se odstraňují hlavní obavy, které vedly 

v některých případech k pochybnostem o přípustnosti takového souběhu, přičemž se zároveň 

umožňuje společnostem a jejich manažerům využít pracovních smluv ve vztahu k výkonu 

exekutivních funkcí (především na úrovni “statutární orgán minus jedna“) ve společnosti (pro 

něž může být tento smluvní typ vhodnější), ale též (alespoň do doby, než bude vyřešena otázka 

plateb na nemocenské a důchodové pojištění v souvislosti se “souběhem”) umožnit manažerům 

 
32 Toto znění návrhu je dostupné již pouze na webových stránkách Komory auditorů ČR (Komora auditorů České 

republiky, 2008: 26). 
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pojistit se v rámci povinného nemocenského pojištění či založit povinnou účast na důchodovém 

pojištění na základě pracovní smlouvy.“ (Poslanecká sněmovna ČR, 2011: 204-205). 

Zákonodárce tedy nejprve zamýšlel navázat na úpravu obchodního zákoníku, který konečně 

vyřešil spornou otázku souběhů, a souběžný výkon funkce statutárního orgánu a pracovního 

poměru znovu výslovně povolit.  

Finální znění návrhu zákona o obchodních korporacích nicméně toto ustanovení vypustilo 

a k problematice souběhu se v aktuální právní úpravě nepřímo zmiňuje pouze ustanovení § 61 

odst. 1 a 3 zákona o obchodních korporacích, které stanoví, že: „jiné plnění ve prospěch osoby, 

která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze 

smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 nebo z vnitřního předpisu schváleného 

orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, 

lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením 

kontrolního orgánu, byl-li zřízen“ (ust. § 61 odst. 1 ZOK), přičemž toto ustanovení se použije 

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

orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké“ (ust. § 61 odst. 3 ZOK). Ust. § 61 odst. 3 ZOK 

tedy připouští, že člen statutárního orgánu může být současně zaměstnancem, z této úpravy 

však nevyplývá, zda právní úprava od 1. 1. 2014 nadále umožňuje, aby činnosti spadající pod 

obchodní vedení byly vykonávány i v pracovněprávním vztahu zaměstnancem společnosti, 

který je současně statutárním orgánem společnosti, nebo zda zákon o obchodních korporacích 

míní pouze souběžný pracovní poměr člena statutárního orgánu, v rámci kterého jsou 

vykonávány jiné činnosti, než které spadají do výkonu funkce statutárního orgánu, tedy souběh 

nepravý. Vzhledem k tomu, že se toto ustanovení (§ 61 odst. 1 ZOK) má použít obdobně i na 

určení mzdy nebo na jiné plnění zaměstnanci, který je osobou blízkou člena statutárního orgánu 

společnosti, nebylo zřejmě úmyslem zákonodárce povolit souběžné uzavírání pracovních smluv 

na výkon činností spadajících pod obchodní vedení, úmyslem spíše bylo zamezit střetu zájmů 

a zneužití funkce člena statutárního orgánu k uzavírání pro společnost nevýhodných pracovních 

smluv s ním nebo s osobami jemu blízkými. 

Po přijetí zákona o obchodních korporacích tedy znovu vyvstala otázka, zda je možné 

vykonávat činnosti náležející statutárnímu orgánu jeho členem v rámci výkonu pracovního 

poměru a zda je tedy možné uzavřít na výkon stejné činnosti druhou (pracovní) smlouvu, 

případně zda je možné podřídit (jedinou) smlouvu o výkonu funkce zákoníku práce. Bohumil 

Havel, hlavní autor návrhu zákona o obchodních korporacích, považuje úpravu, která by souběh 

výslovně umožňovala, za nadbytečnou: „Souběhy podle obchodního zákoníku nikdy zákon 

nezakázal, učinila tak postupně jen judikatura, a to i přes jasnou dikci zákona. To, že se 
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následně z důvodů spíše iracionálních přijala dikce § 66d, na tomto nic nemění. Platí a platila 

ústavní zásada legální licence (co není zakázáno, je dovoleno). Totéž platí i podle nové úpravy, 

zákon souběhy nezakazuje, neřeší je totiž vůbec“ (Havel, 2013). Dle Bohumila Havla zákon 

nezakazuje ani to, aby smlouva o výkonu funkce byla sjednána v režimu smlouvy pracovní 

s tím, že se „výsledná obligace modifikuje obsahem kogentních pravidel ZOK a NOZ 

váznoucích na výkon funkce“ (Havel, 2013). Objevily se dokonce názory, že po účinnosti 

nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích bude možné vykonávat 

funkci statutárního orgánu také pouze v pracovněprávním vztahu (Riedlová, Micková, 2012: 7).  

Zastáncem opačného názoru byl například Petr Čech, který se domníval, že vypuštění § 66d 

obchodního zákoníku obnovilo stav před rokem 2012, tudíž že je nepřípustné, aby na výkon 

funkce člena statutárního orgánu byla uzavřena současně smlouva o výkonu funkce i pracovní 

smlouva (Čech, 2013). Z ust. § 1791 občanského zákoníku, které stanoví, že vzniku a trvání 

závazku nebrání, není-li vyjádřen důvod, na jehož základě má dlužník povinnost plnit; věřitel 

je však povinen prokázat důvod závazku, také dovozoval, že na tutéž činnost ve stejné době 

a pro jednu smluvní stranu nelze uzavřít dvě odlišné smlouvy, neboť by zde docházelo k absenci 

kauzy pro uzavření druhé smlouvy. Nevylučoval však, že by smlouva o výkonu funkce mohla 

mít režim pracovní smlouvy, neboť zákon připouští odlišnou úpravu od příkazní smlouvy, a je 

tedy na vůli stran, zda podřídí svůj závazek zákoníku práce. Petr Čech pak do jisté míry 

predikoval následná rozhodnutí Nejvyššího soudu, když uvedl, že ani takováto smlouva 

nezaloží členu statutárního orgánu pracovní poměr, jelikož úprava zákoníku práce či ujednání 

mezi stranami musí ustoupit kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích (Čech, 

2013).  

Dle Bohumila Havla však argument, že není možné mít na jednu činnost dvě smlouvy, není 

obhajitelný: „jednak naše právo nepovažuje kauzu za nutnou náležitost pro vznik smlouvy, na 

rozdíl od jiných právních řádů, a jednak, dvojí obligační status je věcí obligace, vnitřního 

vztahu, pravidla chování stran obligací navenek jsou dána zákonem a jsou u obchodních 

společnosti pod principem publicity obchodního rejstříku“ (Havel, 2013). Stejný názor vyjádřil 

Vlastimil Pihera, dle něhož „smyslem smlouvy bylo upravit některé aspekty výkonu funkce 

dodatečně k tomu, co již bylo sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce, přičemž i sama tato 

skutečnost je […] dostatečnou kauzou umožňující konverzi smlouvy“ (Pihera, 2014: 172). 

Ministerstvo spravedlnosti k této problematice vydalo stanovisko, ve kterém se 

přiklonilo k názoru Petra Čecha, a shledalo tzv. pravý souběh funkce nepřípustný: „Stav, kdy 

člen statutárního orgánu obchodní korporace vykonává svou funkci také z titulu 

pracovněprávního poměru, je nepřípustný s ohledem na ustanovení § 1791 zákona č. 89/2012 
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Sb., občanského zákoníku, jelikož takový pracovněprávní poměr postrádá svoji kauzu (důvod). 

Jinými slovy, pro tutéž činnost nemohou být uzavřeny dvě různé smlouvy. Souběžný 

pracovněprávní poměr dále postrádá základní znak pracovního práva, a to že musí jít o závislou 

práci. V případě, kdy je člen statutárního orgánu obchodní korporace sám sobě nadřízeným, 

nejde o závislou práci, a tudíž nemůže dojít ke sjednání pracovního poměru.“ (Bulletin-

advokacie, 2014).  

S nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích se tedy pochopitelně objevily 

pochyby, zda jsou souběžně uzavírané pracovní smlouvy s členem statutárního orgánu, které 

byly dotehdy uzavírány v souladu s ust. § 66d obchodního zákoníku podle nové úpravy 

soukromého práva platné, či zda mají být k 1. 1. 2014 dosavadní souběžné vztahy ukončeny. 

K platnosti smluv uzavřených dle ust. § 66d obchodního zákoníku Bohumil Havel uvedl, že se 

jedná o smlouvy uzavřené v souladu se zákonem, které založily nezakázanou obligaci, což nová 

úprava neruší a ani rušit nemůže, přičemž odkazuje na přechodné ustanovení § 3028 odst. 3 

občanského zákoníku, které stanoví, že právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení 

smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními 

předpisy (Havel, 2013). Vzhledem k tomu, že zákon na tuto otázku neposkytl jednoznačnou 

odpověď, bylo třeba počkat na první soudní rozhodnutí (viz kapitola 5).  

Otázku souběhů definitivně nevyřešila ani novela zákona o obchodních korporacích 

č. 33/2020 Sb. Tato novela z něj však mimo jiné vyňala ust. § 61 odst. 3, dle kterého se ust. 

§ 61 odst. 1 použije obdobně na určení mzdy i na jiné plnění zaměstnanci, který je současně 

i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké. Dle důvodové zprávy je 

smyslem navrhované změny stanovit, že je-li člen statutárního orgánu současně zaměstnancem 

společnosti, jeho odměna plynoucí z pracovněprávního vztahu, ani odměna vyplácená osobě 

blízké členu statutárního orgánu, nebude podléhat souhlasu valné hromady. Důvodová zpráva 

k této změně dále uvádí následující: „V první řadě je třeba poznamenat, že pravidlo odstavce 

3 zůstalo v zákoně nedopatřením. Starší osnovy zákona počítaly s výslovným připuštěním 

souběhu funkcí; právě z osnovy návrhu zákona o obchodních korporacích bylo ostatně 

s účinností od 1. ledna 2012 zařazeno do obchodního zákoníku ustanovení § 66d. V průběhu 

přípravy zákona bylo nicméně toto pravidlo z osnovy vypuštěno, aniž by se změna důsledně 

promítla do zbytku zákona. Souběh funkcí se v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu (nález 

Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS 190/2015), převažující doktrinální výklad 

(srov. např. I. Štenglová a B. Havel in Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: 

Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, komentář k 
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§ 59, marg. č. 2) a rozhodnutí Nejvyššího soudu (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. dubna 

2018, sp. zn. 31 Cdo 4831/2017), které snad již definitivně vyřešilo otázku souběhu funkcí v 

českém právu, nenavrhuje řešit legislativně“ (Vláda ČR, 2018: k bodu 62). 

Důvodová zpráva také podotýká, že rušené ust. § 61 odst. 3 zákona o obchodních 

korporacích převzaté z ust. § 66d odst. 3 obchodního zákoníku bylo oproti tomuto významně 

rozšířeno. To se totiž týkalo pouze odměny plynoucí z pracovněprávního vztahu, jehož 

předmětem byl výkon obchodního vedení (pravidlo navazovalo na výslovné připuštění souběhu 

funkcí), oproti tomu rušený odstavec 3 dopadá na odměnu za jakoukoli práci vykonávanou 

v pracovněprávním vztahu. Nadto také došlo k rozšíření povinnosti schvalování i na odměnu 

osoby blízké členu statutárního orgánu. To se jeví dle citované důvodové zprávy i s ohledem 

na úpravu konfliktu zájmů (ust. §§ 55, 56 a 57 ZOK) příliš přísným, když příkladmo uvádí 

absurdní situaci, kdy by valná hromada měla schvalovat smlouvu syna člena představenstva 

vykonávajícího ve společnosti letní brigádu (Vláda ČR, 2018: k bodu 62). 

Důvodová zpráva dále konstatuje, že odměna vyplácená zaměstnanci, který je zároveň 

členem statutárního orgánu, nebude podléhat schválení valnou hromadou ani na základě ust. 

§ 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích: „Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že 

taková odměna bude spadat pod „jiné plnění“ ve prospěch člena voleného orgánu ve smyslu 

§ 61 odst. 1, je třeba mít na paměti, že pravidlo § 61 odst. 1 dopadá pouze na plnění, která jsou 

členovi voleného orgánu vyplácena z titulu jeho členství ve voleném orgánu společnosti. 

Skutečnost, že je zároveň zaměstnancem společnosti, nemůže odůvodnit aplikaci § 61 odst. 1 

a tedy schvalování odměny plynoucí z pracovněprávního vztahu valnou hromadou.“ (Vláda 

ČR, 2018: k bodu 62).33  

Novela zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb. tedy do zákona o obchodních 

korporacích sic nevkládá výslovné povolení pravých souběhů, z důvodové zprávy je však 

patrná tato tendence zákonodárce, který ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu 

a Nejvyššího soudu uvádí, že považuje otázku dovolenosti souběhu funkce za vyřešenou. 

Novela proto v souladu s tímto závěrem pouze postavila najisto, že smlouvy uzavírané se 

členem statutárního orgánu na výkon činnosti, která nesouvisí s výkonem funkce člena 

statutárního orgánu, nepodléhají schvalování valnou hromadou, není-li k tomu jiný důvod 

vyplývající ze zákona nebo ze společenské smlouvy (stanov) společnosti.  

 
33 Ke stejnému závěru dospěla i rozhodovací praxe Nejvyššího soudu za účinnosti obchodního zákoníku, který 

rozhodl, že souhlas valné hromady ve smyslu ustanovení § 66 odst. 3 věty první obchodního zákoníku je nutný 

pouze k poskytnutí takového plnění členu orgánu společnosti, jež souvisí s výkonem jeho funkce (NS 29 Cdo 

2126/2009). 
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Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, uvedená novela ruší statutárního ředitele 

jako orgán akciové společnosti. V případě monistického systému tedy bude od 1. 1. 2021 

statutárním orgánem správní rada. Účelem této změny je předcházení výkladovým nejasnostem 

ohledně postavení a působnosti správní rady a statutárního ředitele, které panují v současnosti, 

neboť nelze jednoznačně určit, která ustanovení stanovená výslovně v rámci dualistického 

systému se mají aplikovat i v systému monistickém a na jaké orgány (Vláda ČR, 2018: k § 456). 

Dotčené akciové společnosti jsou povinny přizpůsobit své stanovy novelizovanému znění 

a založit stanovy do sbírky listin obchodního rejstříku nejpozději do jednoho roku ode dne 

nabytí účinnosti novely, tj. do 1. 1. 2022.  
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5.  Vývoj judikatury  

Jak již bylo uvedeno, zákaz souběžného uzavírání pracovních smluv na výkon takové 

činnosti, kterou zajišťuje anebo by měl zajišťovat člen statutárního orgánu v rámci výkonu své 

funkce, nikdy výslovně nevyplýval z právních předpisů a byl dovozován pouze judikaturou. 

V následujících kapitolách proto bude představena jak původní ustálená judikatura, na základě 

které byly v českém právním prostředí souběhy po téměř 30 let sankciovány neplatností 

pracovní smlouvy, tak „nová“ judikatura, která se částečně přizpůsobila podnikatelské praxi 

a zmírnila přísné následky spočívající v původně dovozované neplatnosti souběžně uzavřené 

pracovní smlouvy.  

Vedle zákazu výkonu činností spadajících pod obchodní vedení v pracovněprávním poměru 

stávajícím členem statutárního orgánu společnosti bude rovněž ve světle „původní“ i „nové“ 

judikatury posouzen případ, kdy je do funkce člena statutárního orgánu jmenován stávající 

zaměstnanec (tj. uzavření pracovní smlouvy předchází vzniku souběhu) a nelze tedy dovodit 

následek spočívající v neplatném sjednání pracovního poměru. 

 

5.1 Judikatorní zákaz pravých souběhů  

V českém prostředí se souběhy začaly objevovat zhruba počátkem 90. let 20. století. Vrchní 

soud již dne 21. 4. 1991 ve svém rozsudku sp. zn. 6 Cdo 108/92 dovodil, že „činnost 

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

s ručením omezeným 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 smlouvy34.  

Mezi zmíněné „činnosti statutárního orgánu“ však náleží i některé činnosti, které je podle 

zákoníku práce povinen vykonávat vedoucí zaměstnanec35. Při doslovném výkladu uvedeného 

rozhodnutí by však statutární orgán musel sám vykonávat veškerou řídící činnost společnosti, 

která statutárnímu orgánu obvykle náleží, bez možnosti delegovat jakékoliv činnosti na 

 
34 Tuto právní větu použil Nejvyšší soud dále např. v rozsudcích NS 21 Cdo 11/98; NS 21 Cdo 1850/2001; NS 21 

Cdo 963/2002; NS 21 Cdo 894/2004; NS 21 Cdo 1634/2004; NS 21 Cdo 737/2004; NS 21 Cdo 2093/2006; NS 21 

Cdo 2087/2006; NS 21 Cdo 313/2007; NS 21 Cdo 353/2007; NS 21 Cdo 3090/2008; NS 21 Cdo 4028/2009; NS 

29 Cdo 2379/2010; NS 21 Cdo 1872/2010; NS 21 Cdo 3104/2010; NS 21 Cdo 2802/2012; NS 21 Cdo 1781/2012; 

NS 21 Cdo 3250/2012; NS 21 Cdo 1028/2012; NS 21 Cdo 931/2013; NS 21 Cdo 1183/2013; NS 21 Cdo 

2687/2014; NS 21 Cdo 3772/2014; NS 21 Cdo 1116/2014; NS 21 Cdo 3613/2015; NS 21 Cdo 2831/2015; NS 21 

Cdo 2525/2015; NS 21 Cdo 48/2017. 
35 Dle ust. § 11 zákoníku práce: „Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na 

jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní 

úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny“. 
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management. Je tedy třeba uvést, že „činnostmi statutárního orgánu“ je v tomto smyslu míněn 

výkon funkce statutárního orgánu. Jednotlivé činnosti, které statutární orgán obvykle vykonává, 

tedy může vykonávat i zaměstnanec společnosti, kdy zpravidla půjde o vrcholný management 

společnosti, ale například i o účetní, kteří za členy statutárního orgánu zajišťují řádné vedení 

účetnictví apod. Tento výklad potvrzuje i odborná veřejnost (Rada, 2006: 20).  

Podle ustálené judikatury soudů tedy nemohla fyzická osoba vykonávat činnost (funkci) 

člena statutárního orgánu v pracovním poměru a pracovní smlouva na takový výkon práce byla 

z dále uvedených důvodů neplatná. Důvody, pro které Nejvyšší soud přistoupil ke stanovení 

judikatorního zákazu pravých souběhů, jsou zejména odlišnost charakteru závislé práce 

a funkce člena statutárního orgánu, obcházení vůle valné hromady a zákonné odpovědnosti 

člena statutárního orgánu anebo také jednání totožné osoby na straně zaměstnance 

i zaměstnavatele při uzavírání pracovní smlouvy. V následujících podkapitolách budou tyto 

úvahy Nejvyššího soudu vedoucí k neplatnosti souběžně uzavřené pracovní, manažerské či 

mandátní smlouvy36, resp. neplatnému založení pracovního poměru, blíže vymezeny. Další 

podkapitola této části se bude zabývat situací, kdy uzavření pracovní smlouvy předchází aktu 

jmenování zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu a posouzením této situace v 

rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Na závěr budou uvedeny následky judikaturou 

dovozované neplatnosti pracovních smluv v důsledku soudních rozhodnutí, a to 

v soukromoprávní i veřejnoprávní rovině.  

 

5.1.1. Důvody vedoucí ke stanovení zákazu pravých souběhů  

Nejvyšší soud se v rámci posuzování této otázky zabýval charakteristikou závislé práce, 

která je vždy, jak je podrobně uvedeno v kapitole 2.1, „vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance“. Nejvyšší soud v této souvislosti upozornil, že 

takový vztah zcela odporuje charakteristice výkonu funkce člena statutárního orgánu, když 

v poměrech právnické osoby není jiného orgánu, který by byl členovi statutárního orgánu 

nadřízen a byl by tak oprávněn mu dávat pokyny. V této souvislosti Nejvyšší soud také uzavřel, 

že „z postavení statutárního orgánu je zřejmé, že při výkonu své funkce nenaplňuje znaky, jimiž 

zákoník práce charakterizuje vztahy pracovněprávní“ (NS 21 Cdo 3613/2015)37. 

Vedle charakteristiky závislé práce (ust. § 2 ZP) Nejvyšší soud odkazoval na ust. § 1 písm. 

a) zákoníku práce, dle kterého tento upravuje pouze „právní vztahy vznikající při výkonu závislé 

 
36 Dle Nejvyššího soudu není podstatné, jak je smlouva nazvána (viz např. NS 21 Cdo 1850/2001). 
37 Rozdíly v postavení člena statutárního orgánu a zaměstnance, jakož i charakteru závislé práce a výkonu funkce 

člena statutárního orgánu je blíže popsána v kapitolách 2 a 3. 
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práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli“. Nebylo tedy dle názoru Nejvyššího soudu možné 

vztah společnosti a člena statutárního orgánu smluvně podrobit zákoníku práce, když tento 

vymezuje, které právní vztahy se jím řídí, a právní vztah, jehož obsahem není závislá práce, 

mezi takové nepatří (NS 29 Cdo 4566/2009). Režim zákoníku práce tedy nebylo možné 

aplikovat na jiné vztahy, než jaké vznikají při výkonu závislé práce nebo v souvislosti 

s výkonem závislé práce, ani na základě vůle stran.  

Nejvyšší soud tedy došel k závěru, že neplatné jsou pracovní smlouvy, na jejichž základě 

má zaměstnanec vykonávat v obchodní společnosti práci, jejíž náplní je činnost, kterou v této 

společnosti koná či má konat její statutární orgán. V každém konkrétním případě je tedy třeba 

zjišťovat, zda náplní práce podle manažerské smlouvy uzavřené mezi členem statutárního 

orgánu a obchodní společností není stejná činnost, kterou tato osoba vykonává nebo by měla 

vykonávat z titulu funkce člena statutárního orgánu, tj. zejména činnosti spadající pod obchodní 

vedení. Jde-li o činnost odlišnou, lze ji dle ustálené judikatury v pracovním poměru 

vykonávat38. Ačkoliv někteří autoři dovozovali, že obsahem testu, který má být proveden ke 

zjištění přípustnosti konkrétního souběhu, nemá být pouze překrytí vnitřní působnosti 

zaměstnance a člena statutárního orgánu, nýbrž i působnosti vnější (Čech, 2007: 49), judikatura 

dala za pravdu těm, kteří oponovali, že oprávnění společnost zavazovat není dostatečně 

rozlišujícím znakem pro odlišení náplně činnosti zaměstnance a člena statutárního orgánu.39 

Základním testem, který soudy v otázkách posouzení platnosti pracovní smlouvy na 

posuzované případy aplikovaly, tedy bylo, zda a do jaké míry činnost vykonávaná na základě 

pracovní (manažerské) smlouvy odpovídá činnosti, kterou vykonává nebo kterou by měl 

vykonávat statutární orgán. Platně tedy může být se členem statutárního orgánu uzavřena 

pracovní smlouva například na pozici uklízečky, prodavače, IT specialisty a na jakékoliv další 

pozice, jejichž obsah se nepřekrývá s činnostmi vykonávanými statutárním orgánem. Mnohdy 

je však obtížné stanovit hranici mezi těmi, které mohou být posouzeny jako činnosti obvykle 

vykonávané statutárním orgánem a těmi, které již nikoliv. Nejvyšší soud určil, že „[o] takovou 

situaci [o povolený souběh – pozn. autora] se může jednat například tehdy, jestliže náplní práce 

podle pracovní smlouvy je věcně vymezená organizační a řídící činnost na určitém úseku 

společnosti, vykonávaná za přímé podřízenosti jejímu generálnímu řediteli“ (NS 21 Cdo 

5715/2017). 

 
38 Srov. NS 21 Cdo 4028/2009; NS 21 Cdo 3613/2015; NS 21 Cdo 496/2014; NS 21 Cdo 2310/2015; NS 21 Cdo 

2708/2008. 
39 Například Ivan Rada v této souvislosti poukazoval na skutečnost, že „je jen těžko udržitelné tvrdit, že činnost 

pokladní a personálního ředitele jsou byť i jen zčásti shodné proto, že jsou obě tyto osoby oprávněny společnost 

zastupovat“ (Rada, 2009). 
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V případě pracovní pozice generálního ředitele, tedy pozice, na kterou obchodní korporace 

běžně pracovní (manažerské) smlouvy uzavíraly, je zpravidla nepochybné, že při plnění 

pracovních úkolů dochází k výkonu činnosti, která patří do působnosti statutárního orgánu 

(obchodní vedení, oprávnění jednat za společnost vůči třetím osobám, popř. kompetence ve 

vnitřních otázkách společnosti) (NS 21 Cdo 1781/201240; NS 21 Cdo 2240/2012; NS 21 Cdo 

632/2013). Obdobné platí i o ředitelích jednotlivých provozoven, jejichž předmětem činnosti 

může být jako v případě posuzovaném Nejvyšším soudem například „organizace práce, 

zajišťování zákazníků, zajišťování materiálu na opravy, starost o ekonomiku provozovny, 

sjednávání zakázek apod.“ (NS 26 Cdo 781/2005), tedy činnosti, které Nejvyšší soud považuje 

za činnosti náležející do výkonu funkce člena statutárního orgánu. Nejvyšší soud rovněž 

rozhodl o neplatnosti souběžně uzavřené pracovní smlouvy na pozici vedoucí provozovny 

autoservisu, neboť náplní činnosti byla „organizace práce, zajišťování zákazníků, materiálu na 

opravy, starost o ekonomiku provozovny“ a naopak náplní této činnosti nebylo samotné 

autoopravárenství (NS 26 Cdo 781/2005). 

Nejvyšší soud k závěru, že se jedná o nepřípustný souběh funkce, dospěl i v případech, kdy 

byl výkon pracovní pozice podmíněn vysoce profesionálními předpoklady. Například při 

posuzování souběhu funkce člena představenstva a pracovního poměru na pozici ředitele 

nemocnice, uzavřel, že výkon této pracovní pozice je výkonem činnosti náležející statutárnímu 

orgánu, pročež je tedy posuzovaná pracovní smlouva neplatná (NS 21 Cdo 1355/2017). 

Obdobně Nejvyšší soud rozhodl také v případě souběžného pracovního poměru na pozici 

výrobního ředitele (NS 21 Cdo 1876/2017). Ačkoliv tedy v těchto případech byla náplní 

pracovní pozice specializovanější činnost než v případě pozice generálního ředitele, Nejvyšší 

soud došel k závěru, že odborné znalosti, které jsou podmínkou výkonu pozice ředitele 

nemocnice či výrobního ředitele, jsou i předpokladem pro výkon funkce člena statutárního 

orgánu v rámci jeho povinnosti náležité péče řádného hospodáře (NS 21 Cdo 1355/2017; NS 

21 Cdo 1876/2017).  

Přitom je v takových případech, tj. u pozic vysokého managementu, které jsou rozděleny 

sektorově (výrobní ředitel, marketingový ředitel apod.), otázka přípustnosti souběžné pracovní 

smlouvy zpravidla spornější. Je u nich totiž patrné, že k určitému překrývání s činnostmi člena 

statutárního orgánu dochází, hlavním předmětem činnosti těchto zaměstnanců však bývá výkon 

speciální působnosti v oblastech, které statutárnímu orgánu běžně nepřísluší a bývá zvykem, že 

je rozhodování v těchto oblastech delegováno na zaměstnance jako profesionální manažery. 

 
40 Jedná se o rozsudek Nejvyššího soudu, který byl přezkoumán přelomovým nálezem Ústavního soudu ze dne 

13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15 (viz kapitola 5.2). 
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Například v případě obchodního ředitele Nejvyšší soud spatřoval věcnou odlišnost obsahu jeho 

činnosti a činnosti člena statutárního orgánu. Nejvyšší soud tedy neplatnost uzavřené pracovní 

smlouvy nevyslovil: „Z uvedeného výčtu povinností obchodního ředitele je zřejmé, že náplní 

funkce obchodního ředitele nebyla (neměla být) stejná činnost, kterou žalovaný vykonával (měl 

vykonávat) u žalobce jako místopředseda jeho představenstva, neboť většinu činností 

obchodního ředitele stanovených v organizačním řádu žalobce […] nelze zahrnout pod 

zastupování akciové společnosti navenek ani pod její obchodní vedení“ (NS 21 Cdo 496/2014). 

V tomto případě rovněž bylo stěžejní okolností, že se jednalo o výkon činnosti v přímé 

podřízenosti jiné osobě. 

Obdobně Nejvyšší soud rozhodl v případě pracovní smlouvy uzavřené na pozici výrobně-

technického náměstka generálního ředitele členem představenstva. Nejvyšší soud tuto smlouvu 

posoudil jako platnou, neboť činnosti výrobně-technického náměstka generálního ředitele41 

nelze zahrnout pod zastupování akciové společnosti navenek ani pod její obchodní vedení, 

kterým je organizování a řízení podnikatelské činnosti společnosti, včetně rozhodování o jejích 

podnikatelských záměrech a zabezpečení řádného vedení účetnictví společnosti, nikoli však 

„věcně vymezená organizační a řídící činnost na určitém úseku společnosti, vykonávaná za 

podřízenosti jejímu generálnímu řediteli“ (NS 21 Cdo 2310/2015). I zde je tedy třeba upozornit 

na skutečnost, že šlo o pozici podřízenou jiné osobě.  

V případě absence tohoto znaku totiž Nejvyšší soud mnohdy vyslovoval neplatnost jednání 

směřujícího ke sjednání pracovního poměru i tehdy, byly-li splněny ostatní podmínky pro jeho 

přípustnost, zejména tedy (skutečný) výkon činnosti odlišné od výkonu funkce člena 

statutárního orgánu. Nejvyšší soud například rozhodl, že pracovní poměr, jehož náplní byly 

„kopáčské práce“, nevznikl, neboť „vztah žalobkyně a J. S., který prováděl za společnost 

stavební práce pro zákazníky, sám si obstarával a sjednával zakázky a vykonával individuální 

manuální stavební práce, nenaplňuje znaky nesamostatné (závislé) práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele (ve vztahu „nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance“), neboť 

zde nebyl nikdo, kdo by byl J. S. nadřízen, mohl by mu dávat pokyny k výkonu jeho činnosti 

a mohl by jeho činnost kontrolovat, ale jedná se o výkon nezávislé práce na základě 

živnostenského oprávnění“ (NS 21 Cdo 2999/2016). Nejvyšší soud zde dospěl k dle mého 

názoru neodůvodněně přísnému závěru, neboť v tomto rozhodnutí de facto kategoricky vyloučil 

možnost vzniku pracovního poměru člena statutárního orgánu, jehož obsahem by byl přímý 

výkon předmětu podnikání společnosti, není-li ve společnosti jiná osoba, která by takové 

 
41 Předmětem pracovní smlouvy bylo „zajištění výroby lodí a materiálu, řízení provozu loděnic a vyhotovování 

nákladových položek“ (NS 21 Cdo 2310/2015). 
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pracovní pozici byla nadřízena. Uvedený rozsudek je navíc v rozporu se zásadou legitimního 

očekávání, neboť stejný senát Nejvyššího soudu o několik měsíců dříve souběžný pracovní 

poměr povolil v případě vedoucího realizace, aniž by tato pozice byla podřízena jiné osobě, 

když Nejvyšší soud shledal, že náplní funkce žalovaného nebyla (neměla být) stejná činnost, 

kterou žalovaný vykonával (měl vykonávat) jako předseda jeho představenstva, neboť většinu 

vykonávaných činností42 nelze zahrnout pod zastupování akciové společnosti navenek ani pod 

její obchodní vedení (NS 21 Cdo 4393/2016). Závěrem lze tedy shrnout, že Nejvyšší soud uvedl 

dva základní předpoklady, za kterých lze připustit souběžný pracovní poměr, a to 1) výkon 

věcně vymezené činnosti na určitém úseku, který lze oddělit od výkonu funkce statutárního 

orgánu a 2) podřízenost vůči jiné osobě. 

Z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu také vyplývá, že činnost, kterou „zaměstnanec“ na 

základě pracovní smlouvy vykonával, se neposuzuje toliko dle obsahu pracovní smlouvy, nýbrž 

na základě skutečně vykonávaných činností. Nejvyšší soud proto kupříkladu rozhodl 

o neplatnosti souběžně uzavřené pracovní smlouvy na pozici technik, jelikož dokazování 

prokázalo, že sjednanou práci tato fyzická osoba ve skutečnosti nikdy nevykonávala, naopak se 

zabývala personální agendou a činností, kterou lze zahrnout pod výkon funkce člena 

statutárního orgánu (NS 21 Cdo 2093/2006). Tento závěr je zcela v souladu s obecnou 

občanskoprávní úpravou simulovaného jednání, tedy jednání tzv. „na oko“, dle které se právní 

jednání posuzuje podle svého obsahu a má-li být právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, 

posoudí se podle jeho pravé povahy (ust. § 555 odst. 2 NOZ). Ne vždy je však snadné 

(di)simulované jednání odhalit. Soudy při posuzování skutečně vykonávaných činností 

zaměstnancem proto braly v potaz vedle přímých důkazů o výkonu takové činnosti například 

také dobu trvání souběžného pracovního poměru (zda se zcela shoduje s obdobím výkonu 

funkce člena statutárního orgánu) či její systematičnost (zda se jedná o zcela nahodilý výkon 

specializovaných pracovních činností či výkon pravidelný) (NS 21 Cdo 4010/2014). 

Vedle závěru, že činnost člena statutárního orgánu nelze pro odlišnost charakteru závislé 

práce a výkonu funkce člena statutárního orgánu vykonávat v pracovním poměru, Nejvyšší 

soud v některých případech odůvodňoval zákaz pravých souběhů také skutečností, že 

prostřednictvím nich lze obcházet vůli valné hromady (NS 31 Odo 11/2006). Rozhodl-li totiž 

 
42 Náplní práce bylo dle pracovní smlouvy „řízení úseku inženýringu, zajišťovaní projektové a konstrukční 

přípravy, organizace a koordinace výroby, montáže a vlastní realizace zakázek, včetně smluvního zajišťování 

externích dodávek a služeb, zajišťování zpracování a vedení agendy spojené s ochranou průmyslových práv, 

patentů, vynálezů, značek, známek a licencí, organizování provozu, údržby a oprav dopravních prostředků 

společnosti, vedení operativní evidence drobného hmotného majetku, vedení operativní evidence mobilních 

telefonů, organizační zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany atd.“ (NS 21 Cdo 

4393/2016). 
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nejvyšší orgán společnosti, že členové statutárního orgánu nemohou jednat jménem společnosti 

samostatně, mohl by vznik pracovního poměru na pozici vedoucího zaměstnance, který je 

v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho zařazení nebo funkci zákonným zástupcem společnosti 

jednajícím samostatně, ve svém důsledku představovat obcházení vůle valné hromady, která 

stanovila určitý způsob jednání statutárního orgánu. 

Dalším argumentem Nejvyššího soudu je vyšší odpovědnost člena statutárního orgánu43 

oproti odpovědnosti zaměstnance, kterou nelze tímto způsobem omezit (např. NS 31 Odo 

11/2006). Tento závěr rozvádí zejména judikatura obchodněprávního senátu Nejvyššího 

soudu44. Nejvyšší soud např. rozhodl, že jednající je odpovědný za škodu vzniklou rozhodnutím 

o vyplacení provize na základě neplatné smlouvy z pozice člena statutárního orgánu, bez ohledu 

na to, že měl současně uzavřenou manažerskou smlouvu na funkci výkonného ředitele a bez 

ohledu na to, zda došlo k platnému založení pracovního poměru: „Jelikož rozhodnutí o úhradě 

dluhu korporace […] spadá do obchodního vedení společnosti […] a obchodní vedení akciové 

společnosti náleží představenstvu […], je třeba udělení pokynu k úhradě zprostředkovatelské 

provize, učiněné dovolatelem, posuzovat jako jednání člena představenstva […] bez ohledu na 

to, zda měl dovolatel současně uzavřenou „manažerskou smlouvu“ na pozici výkonného 

ředitele a bez ohledu na to, zda se tato smlouva řídila zákoníkem práce.“ (NS 29 Cdo 

3122/2016).  

K omezení odpovědnosti člena statutárního orgánu by nemělo dojít ani v případě, že 

výkonem těchto činností byla pověřena třetí osoba (zaměstnanec), jelikož statutární orgán 

odpovídá nejen za výběr osob, na které určitou činnost deleguje, ale je povinen i dohlížet, jak 

jsou jím delegované záležitosti spravovány. Pokud statutární orgán prokáže, že při zajištění 

určité záležitosti, kterou pověřil třetí osobu (například vedením účetnictví) jednal s péčí řádného 

hospodáře, a to jak při výběru takové osoby, tak při dohlížení na jí spravovanou záležitost, 

zprostí se odpovědnosti, stejně jako by se prokázáním vynaložení péče řádného hospodáře 

zprostil při osobním zajištění této činnosti (srov. NS 29 Cdo 1162/99).  

 

5.1.2. Jednání totožné osoby na straně zaměstnavatele i zaměstnance 

Další skutečností, na základě které Nejvyšší soud dovozoval neplatnost souběžně 

uzavřených pracovních smluv, bylo uzavření pracovní smlouvy totožnou fyzickou osobou za 

 
43 Byť je odpovědnost členů statutárního orgánu rovněž primárně vnitřní a k přesahu do vnější odpovědnosti 

(zákonné ručení či odpovědnost za škodu) dochází jen výjimečně, dostane-li se společnost do platební 

neschopnosti. Nemělo by tedy obvykle docházet k situaci, kdy by došlo k podstatnému snížení ochrany třetích 

osob (věřitelů). 
44 V roce 2017 byl zřízen obchodněprávní senát č. 27 vyčleněním ze senátu č. 29 (Nejvyšší soud ČR, 2017). 
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obě smluvní strany. Často totiž dochází v případech ať již pravého nebo nepravého souběhu 

k tomu, že pracovní smlouvu podepisuje stejná osoba na straně jedné jménem zaměstnavatele 

jako jeho zákonný zástupce a na straně druhé v pozici zaměstnance. V případě společností 

s jedním jednatelem nebo členem představenstva bez prokuristy a vedoucího zaměstnance pak 

ani není jiný způsob uzavření smlouvy možný. 

Ačkoliv právní úprava nevylučuje, aby člen statutárního orgánu za společnost uzavíral 

smlouvu, jejíž druhou smluvní stranou je on sám45, je dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu 

v každém konkrétním případě třeba vždy zkoumat, zda nedochází ke střetu zájmů (NS 21 Cdo 

11/98; NS 21 Cdo 1634/2004). K tomu pak dle Nejvyššího soudu jednoznačně dochází, pokud 

člen statutárního orgánu zastupuje společnost při uzavření pracovní smlouvy, jejíž je druhou 

stranou: „rozdílnost zájmů zaměstnavatele a zaměstnance při uzavření smlouvy (dohody), která 

směřuje ke vzniku pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu, vylučuje, aby 

jménem zaměstnavatele učinila takový právní úkon stejná fyzická osoba, která je druhým 

účastníkem smlouvy (dohody) jako zaměstnanec, neboť nemůže odpovídajícím způsobem 

„současně“ hájit své zájmy jako zaměstnance a zájmy společnosti jako zaměstnavatele“ (NS 

21 Cdo 1876/2017; srov. NS 21 Cdo 1634/2004; NS 21 Cdo 1979/2010).  

Dle názoru Nejvyššího soudu se totiž v takových případech jednalo o střet zájmů dle ust. 

toho času účinného ust. § 22 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, dle kterého 

„zastupovat jiného nemůže ten, kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde, ani ten, 

jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného“46 (NS 29 Cdo 4566/2009), ale také 

o porušení ust. § 14 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce účinného do 31. 12. 2006, 

který rovněž vylučoval, aby jiného zastupoval ten, jehož zájmy jsou s jeho v rozporu (NS 21 

Cdo 1634/2004). Nejvyšší soud tedy v některých případech nerozhodl o neplatnosti pracovní 

smlouvy, která byla uzavřena souběžně vedle výkonu funkce člena statutárního orgánu 

z důvodu nepřípustného pravého souběhu, nýbrž proto, že tato byla uzavřena jménem stejné 

osoby na straně zaměstnavatele i zaměstnance. 

Na tomto závěru nic nezměnila ani skutečnost, že člen statutárního orgánu, který pracovní 

smlouvu za společnost uzavřel, byl v mnohých případech jediným statutárním orgánem 

 
45 Dle aktuální právní úpravy však může uzavření smlouvy mezi členem orgánu obchodní korporace a touto 

korporací zakázat valná hromada, nebo kontrolní orgán, byl-li zřízen (ust. § 56 ZOK).  
46 V poměrech aktuální právní úpravy se jedná o ust. § 437 odst. 1 a 2 občanského zákoníku: „Zastoupit jiného 

nemůže ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného, ledaže při smluvním zastoupení zastoupený 

o takovém rozporu věděl nebo musel vědět.“; „Jednal-li zástupce, jehož zájem je v rozporu se zájmem 

zastoupeného, s třetí osobou a věděla-li tato osoba o této okolnosti nebo musela-li o ní vědět, může se toho 

zastoupený dovolat. Má se za to, že tu je rozpor v zájmech zástupce a zastoupeného, pokud zástupce jedná i za tuto 

třetí osobu nebo pokud jedná ve vlastní záležitosti.“ 
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společnosti. Nejvyšší soud i v takových případech rozhodoval o neplatnosti uzavřené pracovní 

smlouvy. Nejvyšší soud v této souvislosti také podotkl, že okolnost, zda valná hromada 

společnosti (v posuzovaném případě se jednalo o jediného společníka při výkonu působnosti 

valné hromady) s takovým právním úkonem souhlasila, je nerozhodující, neboť tato není 

oprávněna činit jeho jménem v pracovněprávních vztazích žádné právní úkony47 (NS 21 Cdo 

3061/2010).  

Nejvyšší soud tedy prakticky společnostem s jedním statutárním orgánem znemožnil platně 

zaměstnat tohoto člena statutárního orgánu v pracovněprávním vztahu, bez ohledu na to, zda 

měly být v pracovním poměru vykonávány činnosti statutárního orgánu anebo činnosti zcela 

odlišné. Nebral při tom v potaz, že pro tyto situace existují jiné mechanismy, ať již v podobě 

obecných korektivů uplatňovaných pro neplatnost, jako jsou dobré mravy či poctivost právního 

jednání, nebo zvláštní instituty práva obchodních korporací, jako je povinnost jednat s péčí 

řádného hospodáře, povinnost vyžádat si před učiněním některých právních jednání souhlas 

dozorčího orgánu či valné hromady (Málek, 2018: 499).  

Z mého pohledu jde o přílišnou přísnost ze strany Nejvyššího soudu, která není ochranou 

oprávněných zájmů společnosti dostatečně vyvážena. Argument, že je nerozhodující, zda valná 

hromada společnosti s takovým právním úkonem souhlasila či nikoliv, považuji za lichý 

a v poměrech aktuálního práva neuplatnitelný, neboť valná hromada jakožto nejvyšší orgán 

společnosti má být dle ust. § 55 odst. 1 a 2 ZOK členem orgánu předem informována o záměru 

uzavřít smlouvu se společností a dle ust. § 56 odst. 2 ZOK je valná hromada orgánem, který 

takové jednání může zakázat. Pokud je tedy splněna podmínka speciálních ustanovení 

upravujících střet zájmů, neměly by se dle mého názoru prosadit důsledky občanskoprávní 

plynoucí z ust. § 437 odst. 148 a § 580 odst. 149 občanského zákoníku.  

S uzavíráním smluv mezi jednočlennou společnosti a jejím statutárním orgánem, kterým 

je tento jediný společník/akcionář, zákon o obchodních korporacích také přímo počítá, když ve 

svém ust. § 13 větě první stanovuje, že „[s]mlouva uzavřená mezi jednočlennou společností 

zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem vyžaduje písemnou formu s úředně 

ověřenými podpisy“ (dříve upraveno v ust. § 132 odst. 3 ObchZ). Uvedené samozřejmě platí 

i pro uzavírání selfdealingových pracovních smluv členem statutárního orgánu, který je jediným 

 
47 Případ byl posuzován dle obchodního zákoníku ve znění před přijetím novely č. 351/2011 Sb., která do 

obchodního zákoníku vložila ust. § 66d, který stanovil povinnost sjednání nebo určení mzdy či odměny z dohody 

valnou hromadou, jsou-li činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním vztahu. 
48 Dle kterého „[z]astoupit jiného nemůže ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného, ledaže při 

smluvním zastoupení zastoupený o takovém rozporu věděl nebo musel vědět“. 
49 Dle kterého „[n]eplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje 

zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje“. 
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společníkem/akcionářem společnosti. Účelem tohoto ustanovení však není řešení problematiky 

konfliktu zájmů, nýbrž zejména zamezení antedatace smluv uzavíraných totožnou osobou za 

obě smluvní strany. Téže ustanovení ve druhé větě pak stanoví, že toto neplatí, „je-li taková 

smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých.“ Zda se 

tato výjimka bude moci vztáhnout i na uzavření pracovní smlouvy člena statutárního orgánu 

bude nutné posoudit v každém konkrétním případě, domnívám se však, že spíše nikoliv. 

Z hlediska právní jistoty lze tedy v těchto případech rozhodně doporučit dodržení formy 

stanovené v ust. § 13 zákona o obchodních korporacích. Autoři komentáře k zákonu 

o obchodních korporacích soudí, že s ohledem na smysl a účel požadavku na formu právního 

jednání, jímž je právní jistota o tom, kdy a jakou smlouvu uzavřel jediný společník se svojí 

společností, je splněna podmínka § 580 odst. 1 občanského zákoníku pro relativní neplatnost 

při rozporu se zákonem (Havel, 2017a: 31). Následkem nedodržení formy stanovené v tomto 

ustanovení by tedy měla být neplatnost relativní.  

Otázka konfliktu zájmů při zastoupení u jednočlenné společnosti, jejímž jediným 

statutárním orgánem je tento společník, se však například dle Petra Čecha stává bezpředmětnou, 

neboť není-li zřízen kontrolní orgán, jediný společník svůj souhlas s jednáním projeví již tím, 

že jej za společnost učiní, třebaže z pozice jednatele (Čech, 2019: 33). Petr Čech se tedy 

domnívá, že dřívější i dle mého názoru nepřiměřeně přísná judikatura v této otázce je 

nepoužitelná, jsou-li splněny podmínky zákona o obchodních korporacích upravující střet 

zájmů. Do doby, než se tento závěr potvrdí, však lze doporučit, aby společnost při uzavírání 

pracovních smluv mezi společností a jediným členem statutárního orgánu zastoupil vedoucí 

zaměstnanec či prokurista. Nemá-li ho společnost, lze také z opatrnosti dočasně zvolit druhého 

člena statutárního orgánu či druhý statutární orgán, aby za společnost takovou pracovní 

smlouvu uzavřel (Čech, 2019: 33). To však vyžaduje vynaložení určitých nákladů na změnu 

společenské smlouvy či stanov formou notářského zápisu.  

 

5.1.3. Jmenování současného zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu 

V převážné většině řešených sporů šlo o případy, kdy došlo nejdříve ke jmenování člena 

statutárního orgánu do funkce a následně až k uzavření pracovní smlouvy, jelikož z povahy věci 

není obvyklé, aby zaměstnanec na základě pracovní smlouvy vykonával práci, jejíž obsah se 

překrývá s činnostmi, které náleží statutárnímu orgánu, před svým zvolením členem 

statutárního orgánu (byť to není zejména v případě vedoucích zaměstnanců vyloučeno). Soudy 

však k nepřípustnosti souběhu došly i v těchto případech (NS 21 Cdo 2093/2006; NS 21 Cdo 
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3090/2008; NS 21 Cdo 1116/2014). Nejvyšší soud proto dovozoval, že mezi účastníky byla 

v souvislosti se jmenováním zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu konkludentně 

uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru. K obligatorně předepsané písemné formě pro 

platnost dohody o rozvázání pracovního poměru pak Nejvyšší soud uvedl, že takovým 

konkludentním ukončením pracovní smlouvy nebyla dodržena předepsaná forma, nicméně 

v zákonné lhůtě nebyla ve smyslu ustanovení § 72 zákoníku práce uplatněna žaloba u soudu 

(NS 21 Cdo 3250/2012; srov. NS 21 Cdo 3910/2012, NS 21 Cdo 3839/2015). 

Nejvyšší soud tak zodpověděl hojně diskutovanou otázku, zda pracovní poměr trvá i po 

vzniku funkce člena statutárního orgánu, a odmítl tak názor části odborné veřejnosti, dle kterého 

projevením souhlasu osoby s ustanovením do funkce člena statutárního orgánu došlo ke 

konkludentnímu uzavření dohody o změně pracovní smlouvy spočívající v přerušení plnění 

práv a povinností z pracovní smlouvy po dobu výkonu funkce člena statutárního orgánu, kdy 

okamžikem zániku funkce člena statutárního orgánu mělo dojít k „oživení“ pracovní smlouvy 

(Rada, 2009).  

V této souvislosti vyvstává otázka, zda Nejvyšší soud již nepřekračuje hranice ústavního 

pořádku České republiky a dělby moci a nejedná se o již nepřípustné soudcovské dotváření 

práva, neboť podmínka předepsané písemné formy pro platnost dohody o rozvázání pracovního 

poměru je v zákoně jednoznačně stanovena. Z této právní konstrukce navíc vyplývá 

nepřehlédnutelné riziko, spočívající v možném zneužití ze strany společnosti, která může 

jmenováním zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu a jeho následným odvoláním 

dosáhnout ukončení pracovního poměru, přestože ze zákona je oprávněna vypovědět pracovní 

poměr pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů, s výpovědní dobou a v některých případech 

je povinna takovému zaměstnanci poskytnout odstupné. Lze samozřejmě namítnout, že takové 

jednání je v hrubém rozporu s dobrými mravy, nicméně efektivní možnosti ochrany 

zaměstnance před takovým jednáním společnosti jsou nejisté, neboť společnosti lze takový 

úmysl jen těžko prokázat.  

 

5.1.4. Důsledky neplatnosti pracovních smluv 

Zda se u pracovní smlouvy uzavřené v nepřípustném pravém souběhu jedná o neplatnost 

relativní či absolutní (působící ex lege), závisí na právní úpravě, která se v průběhu sledované 

doby mnohokrát změnila. Zákoník práce původně stanovoval jako následek vady 

pracovněprávního úkonu neplatnost relativní s výjimkou právního úkonu směřujícího ke vzniku 

pracovního poměru nebo k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr (ust. § 20 

ZP účinné do 13. 4. 2008). Nálezem Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. však byla s účinností ode 
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dne 14. 4. 2008 tato výjimka zrušena50. Uvedená změna měla za následek, že absolutní 

neplatnost nebyla u pracovněprávních úkonů nadále uplatňována a že všechny důvody 

způsobující neplatnost kteréhokoliv pracovněprávního úkonu představovaly námitku jejich 

relativní neplatnosti. Každý pracovněprávní úkon, který byl stižen neplatností, se proto 

považoval za platný, dokud se neplatnosti nedovolal ten, kdo byl takovým úkonem dotčen.  

Novelou zákoníku práce zákonem č. 365/2011 Sb. se pak s účinností od 1. 1. 2012 do právní 

úpravy pracovněprávních vztahů vrátila absolutní neplatnost pracovněprávních úkonů, nicméně 

pouze v taxativně vyjmenovaných případech. Mezi nimi byl uveden i případ právního úkonu, 

„který odporuje zákonu nebo jej obchází a zároveň nejsou naplněny základní zásady 

pracovněprávních vztahů“ (ust. § 19 písm. d) ZP ve znění účinném od 1. 1. 2012 do 

31. 12. 2013), pod nějž lze obecně pracovní smlouvy uzavřené v pravém souběhu podřadit; 

v totožném období (1. 1. 2012 – 31. 12. 2013) však bylo současně účinné ust. § 66d obchodního 

zákoníku, které pravý souběh výslovně umožňovalo. 

S přijetím rekodifikace byl položen důraz na právní zásady in favorem negotii51 či potius 

valeat actus quam pereat52 (ust. § 574 NOZ); nový občanský zákoník také upřednostňuje 

relativní neplatnost před neplatností absolutní. S novým občanským zákoníkem současně 

účinná novela zákoníku práce č. 303/2013 Sb. rovněž zúžila důvody absolutní neplatnosti, a to 

na jediný, pro vadu právního jednání „k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného 

orgánu, v případech, kdy to stanoví výslovně tento zákon anebo zvláštní zákon“53 (ust. § 19 

odst. 1 ZP ve znění účinném od 1. 1. 2014). Všechny ostatní důvody neplatnosti zakládají 

neplatnost relativní.  

K dovolání se neplatnosti je v takových případech legitimován ten, kdo je pracovněprávním 

jednáním54 dotčen ve svých právech nebo povinnostech a současně, kdo ji nezpůsobil sám. 

V případě, že neplatnost pracovněprávního jednání způsobily obě strany, může se jí dovolat 

i ten, kdo se na neplatnosti pracovněprávního jednání tímto způsobem podílel (Bělina, 2013: 

125). Lhůtu pro uplatnění námitky relativní neplatnosti zákon nestanoví, dle ustálené judikatury 

a právní teorie však platí, že právo dovolat se relativní neplatnosti podléhá promlčení 

v obecných promlčecích lhůtách. 

 
50 Tímto nálezem rovněž došlo k nahrazení původního delegačního principu principem subsidiarity občanského 

zákoníku.  
51 Preference platnosti právního jednání před jeho neplatností. 
52 Je třeba hledat důvody pro platnost právního jednání spíše než pro neplatnost. 
53 Příslušným orgánem se rozumí odborová organizace. 
54 S rekodifikací došlo k opuštění původní terminologie označující projev vůle za právní úkon. 
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 Vzhledem k tomu, že soukromoprávní judikatura rozhoduje na základě žalobního návrhu 

jedné ze stran tohoto právního vztahu (zaměstnance či zaměstnavatele), a zaměstnavatelé, 

nebyli-li přímo v pozici žalobce požadujícího vrácení mzdy jakožto bezdůvodného obohacení 

vyplaceného na základě neplatné pracovní smlouvy, hojně uplatňovali námitku neplatnosti 

pracovní smlouvy, soudy se nemusely podrobně zabývat tím, zda se jedná o neplatnost relativní 

či absolutní.  

Správní soudy však mohly neplatnost vyslovovat pouze tehdy, šlo-li o neplatnost absolutní, 

jelikož účastníkem řízení dovolávajícím se neplatnosti pracovní smlouvy nebyla strana, které 

by svědčila námitka relativní neplatnosti. Vzhledem k tomu, že ode dne 14. 4. 2008, tj. od 

vyhlášení nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. (s výjimkou let 2012 a 2013, tj. za účinnosti 

ust. § 66d obchodního zákoníku) jsou souběžně uzavřené pracovní smlouvy stiženy „pouze“ 

neplatností relativní, nemohly v tomto období správní soudy dovozovat jejich neplatnost při 

přezkumech rozhodnutí správních orgánů (zejména České správy sociálního zabezpečení).55  

Následky neplatnosti pracovní smlouvy také zmírňuje ust. § 20 zákoníku práce, které 

stanoví, že „[n]ebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, a bylo-

li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž 

vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah“56. Ačkoliv tedy ust. § 34 zákoníku práce, 

které upravuje náležitosti pracovní smlouvy, ve svém odst. 2 stanoví, že pracovní smlouva musí 

být uzavřena písemně, dle ust. § 20 zákoníku práce se neplatnosti právního jednání, kterým 

vzniklá základní pracovněprávní vztah, nelze dovolat, bylo-li již započato s plněním. Zákoník 

práce takové plnění nedefinuje, avšak s ohledem na skutečnost, že obsahem pracovního poměru 

je zejména povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci a platit mu za vykonanou 

práci mzdu nebo plat a povinnost zaměstnance osobně vykonávat přidělenou práci (ust. § 38 

ZP), lze započetí plnění ve smyslu ust. § 20 zákoníku práce vykládat jako započetí výkonu práv 

nebo plnění povinností, které byly předmětem právního jednání o vzniku pracovněprávního 

vztahu, tedy takový výkon práce zaměstnancem, na které se se zaměstnavatelem vzájemně 

dohodli. Komentář k zákoníku práce potvrzuje, že započetím s plněním se nedostatek písemné 

formy pracovněprávního jednání směřujícího k uzavření pracovního poměru konvaliduje 

a právní jednání do té doby neplatná pro nedostatek formy se stávají bezvadnými (Bělina, 

 
55 Ledaže je důvodem neplatnosti smlouvy skutečnost, že smlouvu uzavřela stejná fyzická osoba za obě strany 

smlouvy v rozporu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, anebo v poměrech aktuální 

právní úpravy v rozporu s ust. § 437 odst. 1 občanského zákoníku.  
56 Obdobnou úpravu obsahoval zákoník práce již ve zněním účinném od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 v ust. § 20 

odst. 2: „Nebyl-li právní úkon, jímž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah (§ 3), učiněn ve formě, 

kterou vyžaduje zákon, je možné se neplatnosti dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním.“ 
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Drápal, 2019: 144). Z judikatury Nejvyššího soudu je možné ve vztahu k této otázce odkázat 

na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2010, ve věci sp. zn. 21 Cdo 2029/2009, v němž 

Nejvyšší soud konstatuje, že „[z]ačala-li fyzická osoba pro zaměstnavatele s jeho souhlasem 

pracovat, avšak v důsledku toho, že pracovní smlouva nebyla sjednána platně, zde nebyl právní 

úkon způsobilý založit pracovní poměr, jedná se o tzv. faktický pracovní poměr.“  

Účelem institutu tzv. faktického pracovního poměru je především možnost postižení 

nelegálního výkonu práce, kdy dochází ze strany zaměstnavatele k zaměstnávání bez pracovní 

smlouvy s úmyslem vyhnout se povinnostem vyplývajícím ze vzniku pracovního poměru. 

Faktický pracovní poměr není pracovním poměrem v pravém slova smyslu, neplatí pro něj tedy 

například ustanovení o skončení pracovního poměru, o délce výpovědních dob apod. Ve vztahu 

k posuzované problematice se však jedná o důležitý institut, jehož dovození v posuzovaných 

případech souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu výrazně 

zmírňovalo následky vyslovení neplatnosti pracovní smlouvy, jelikož zaměstnanci vzniká na 

základě faktického pracovního poměru nárok na odměnu za vykonanou práci. 

 

5.1.4.1. Soukromoprávní důsledky 

Neplatnost souběžné pracovní smlouvy dovozená judikaturou vyvolává otázku, zda je 

vyplacená mzda bezdůvodným obohacením na straně (domnělého) zaměstnance a zda má tento 

tedy povinnost mzdu přijatou na základě neplatné pracovní smlouvy (domnělému) 

zaměstnavateli vrátit. Před zjevně nespravedlivými následky takového závěru do jisté míry 

ochránil fyzické osoby, které na základě neplatné pracovní smlouvy pro společnost skutečně 

vykonávaly práci, dále uvedený výklad Nejvyššího soudu. Pro řešení této otázky je však 

zásadní, zda se jednalo o pravý souběh či nikoliv. Vykonávala-li tedy fyzická osoba, která byla 

členem statutárního orgánu, činnosti statutárního orgánu v pracovním poměru, bude vyplacené 

plnění posuzováno jinak než v případě, kdy se o pravý souběh nejednalo. V prvém případě se 

totiž bude ve vztahu k činnostem spadajícím do působnosti statutárního orgánu jednat o titul 

obchodněprávní (občanskoprávní) a ve vztahu k ostatním vykonávaným činnostem o titul 

pracovněprávní, stejně jako v případě nepravého souběhu. Je tedy nutné opět posuzovat, zda 

obsah činnosti vykonávané zaměstnancem náleží do výkonu funkce statutárního orgánu či 

nikoliv. 

Pokud tedy byla pracovní smlouva prohlášena za neplatnou z jiného důvodu, než z důvodu 

nepřípustného souběhu anebo v případě, že na základě takové souběžné pracovní smlouvy 

zaměstnanec vykonával alespoň z části činnosti, které nelze zařadit pod výkon funkce člena 
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statutárního orgánu, vznikl tzv. faktický pracovní poměr, tedy jakýsi quasi pracovní poměr 

nezaložený písemnou pracovní smlouvou, na základě kterého má zaměstnanec nárok na plnění 

za odvedenou práci. V opačném případě by totiž došlo k bezdůvodnému obohacení 

zaměstnavatele, který přijal od fyzické osoby plnění z neplatného právního úkonu. 

Zaměstnavatel je tedy povinen zaměstnanci, bez ohledu na to, že nebyla platně sjednána 

pracovní smlouva, za odvedenou práci zaplatit odměnu ve výši, jakou by zaměstnavatel musel 

poskytnout fyzické osobě za vykonanou práci, pokud by pracovní smlouva byla platně uzavřena 

(NS 21 Cdo 2014/2000). 

Dle judikatury Nejvyššího soudu však nemůže vzniknout pracovní poměr v případě, že 

se překrývá sjednaný druh práce s povinnostmi plynoucími z funkce statutárního orgánu nebo 

jeho člena, a to ani jako faktický pracovní poměr (NS 21 Cdo 11/98; NS 21 Cdo 1850/2001; 

NS 21 Cdo 2507/2003; NS 21 Cdo 2093/2006; NS 7 Cmo 369/2009). Stejně jako řádně vzniklý 

pracovní poměr57 tedy může faktický pracovní poměr vzniknout pouze tehdy, pakliže se náplně 

činností vykonávaných v rámci takového pracovního poměru nepřekrývají s výkonem funkce 

člena statutárního orgánu. 

Avšak ani v případě, že nemohlo dojít ke vzniku tzv. faktického pracovního poměru 

z důvodu, že obsahem vykonávané práce byly činnosti, které náleží statutárnímu orgánu, není 

„zaměstnanec“ bez nároku na plnění za poskytnutou práci. Na rozdíl od případů, kdy lze hovořit 

o tzv. faktickém pracovním poměru se však jedná o obchodněprávní (občanskoprávní nárok). 

Nejvyšší soud totiž v této otázce rozhodl, že člen statutárního orgánu této obchodní společnosti 

má právo na odměnu za výkon této funkce i tehdy, jestliže na výkon činnosti člena statutárního 

orgánu nepřípustně sjednal pracovní poměr, přičemž však nejde o pracovněprávní nárok ale 

o právo z obchodněprávního vztahu (NS 21 Cdo 3090/2008). Vykonávala-li totiž fyzická osoba 

pro společnost funkci člena statutárního orgánu, náležela jí za tento výkon, nebylo-li dohodnuto 

jinak, odměna, a to buď ve výši schválené valnou hromadou nebo ve výši obvyklé (v případech 

posuzovaných dle obchodního zákoníku dle ust. § 66 odst. 2 a § 571 odst. 1 ObchZ58), přičemž 

je zjevné, že náleží-li členu statutárního orgánu odměna za výkon funkce stanovená s použitím 

těchto ustanovení, schválení odměny ani její výše valnou hromadou není vyžadováno (NS 29 

Cdo 1647/2010). Výše pohledávky či bezdůvodného obohacení na straně „zaměstnance“ pak 

odpovídá rozdílu mezi obvyklou odměnou, na níž této osobě případně vznikl za dobu výkonu 

 
57 Pracovní poměr vzniklý na základě písemné smlouvy, případně jmenováním dle ust. § 33 odst. 3 zákoníku práce. 
58 Dle tohoto ustanovení platí, že„[n]ení-li výše úplaty ve smlouvě stanovena, je mandant povinen zaplatit 

mandatáři úplatu, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za činnost obdobnou činnosti, kterou mandatář 

uskutečnil při zařízení záležitosti“. 
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funkce člena statutárního orgánu nárok podle výše uvedených ustanovení, a částkou skutečně 

vyplacenou na základě neplatné pracovní smlouvy (srov. NS 29 Cdo 2379/2010, NS 21 Cdo 

3061/2010, NS 21 Cdo 3180/2015).  

Ohledně nároku na odměnu v období od nabytí účinnosti zákona o obchodních 

korporacích, resp. přesněji od 2. 7. 201459, však není závěr, že člen statutárního orgánu má 

nárok na obvyklou odměnu za výkon funkce, jednoznačný. Dle ust. § 59 odst. 4 ZOK totiž platí, 

že člen orgánu obchodní korporace má nárok na obvyklou odměnu pouze v případě, že bude 

sjednaná smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o odměně neplatné z důvodu 

na straně obchodní korporace nebo nebude-li smlouva o výkonu funkce z důvodu překážek na 

straně obchodní korporace uzavřena nebo ji nejvyšší orgán neschválí bez zbytečného odkladu 

po vzniku funkce. Soudy by tedy mohly dovodit, že podmínky pro vznik nároku na odměnu 

v obvyklé výši byly splněny, pouze pokud by došly k závěru, že smlouva, ze které nárok na 

odměnu členovi statutárního orgánu vyplýval (pracovní smlouva), nebyla schválena valnou 

hromadou bez zbytečného odkladu po vzniku funkce, případně, že tato smlouva je neplatná 

z důvodu na straně obchodní korporace (pokud obchodní korporace namísto smlouvy o výkonu 

funkce předložila této osobě pracovní smlouvu) a nebo z důvodu, že nebyla uzavřena pro 

překážky na straně obchodní korporace (když tato se členem statutárního orgánu namísto 

smlouvy o výkonu funkce uzavřela smlouvu pracovní). Silným protiargumentem však je, že se 

člen statutárního orgánu nemůže dovolávat pochybení společnosti, když jejím statutárním 

orgánem sám je, navíc by musel prokázat, že o schválení smlouvy valnou hromadou aktivně 

usiloval, neboť dle judikatury platí, že zůstal-li i po 1. 7. 2014 nečinný, vykonával funkci 

bezplatně (NS 27 Cdo 5340/2017, srov. Havel, 2020: 199). 

Odměna z uzavřené „pracovní smlouvy“ by nicméně měla být valnou hromadou 

schválena, pokud nevyplývala ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu 

schváleného orgánem obchodní korporace, a to na základě ust. §§ 61 odst. 1 a 3 zákona 

o obchodních korporacích. V případě neschválení mzdy jsou ale důsledky nejasné s ohledem 

na kolizi s pracovněprávní ochranou zaměstnanců a s ústavním právem na spravedlivou odměnu 

za práci; v případě nepravého souběhu by tedy byla pravděpodobně dovozena odměna ve výši 

obvyklé. 

Pokud však fyzická osoba pobírala za výkon funkce člena statutárního orgánu odměnu na 

základě smlouvy o výkonu funkce, neměla již obchodněprávní (občanskoprávní) nárok na 

odměnu za odvedenou práci, kterou pro společnost vykonávala, jelikož za tuto práci, tedy za 

 
59 Dle přechodného ustanovení § 777 odst. 3 ZOK se ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí 

tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný. 
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výkon funkce člena statutárního orgánu, tato fyzická osoba již odměnu obdržela na základě 

smlouvy o výkonu funkce (srov. NS 21 Cdo 931/2013). Jestliže tedy „zaměstnanec“ pobíral 

odměnu za výkon funkce člena statutárního orgánu na základě smlouvy o výkonu funkce 

a nevykonával fakticky pro společnost činnosti odlišné od náplně funkce člena statutárního 

orgánu, představuje vyplacená mzda na základě neplatné pracovní smlouvy bezdůvodné 

obohacení, které je vzhledem k tomu, že žádnou práci (činnost odlišnou od náplně funkce člena 

statutárního orgánu) pro společnost skutečně nevykonával, povinen společnosti vrátit, neboť 

„činnosti statutárního orgánu nemohou být vykonávány v pracovněprávním vztahu, ani 

nemohou být – v případě neplatné pracovní smlouvy - předmětem vypořádání z tzv. faktického 

pracovního poměru“ (NS 21 Cdo 3061/2010).  

Skutečnost, zda se aplikuje zákoník práce nebo obchodněprávní (občanskoprávní) úprava 

je zásadní i z hlediska dalších podmínek stanovených pro existenci nároku na vyplacení 

odměny za odvedenou práci. Zákoník práce totiž stanoví, že „[v]rácení neprávem vyplacených 

částek může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže zaměstnanec věděl nebo 

musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a to 

do 3 let ode dne jejich výplaty“ (ust. § 331 ZP). V pracovněprávní úpravě je tedy otázka dobré 

víry zaměstnance jednou ze zásadních podmínek pro existenci nároku na odměnu. Dle právní 

úpravy bezdůvodného obohacení obsažené v občanském zákoníku však existence dobré víry 

není rozhodující.  

Zda se jedná o nárok pracovněprávní či obchodněprávní (občanskoprávní) je zásadní 

i z hlediska věcné příslušnosti soudů. V případě, že byla podána žaloba na zaplacení 

neuhrazených nároků z pracovní smlouvy k okresnímu soudu, nemůže být o přiznání odměny 

za výkon funkce člena statutárního orgánu rozhodnuto tímto soudem, jelikož k projednání 

a rozhodnutí takového nároku jsou věcně příslušné krajské soudy (ust. § 9 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů) (srov. NS 21 

Cdo 1872/2010). 

Fyzické osoby, jež měly vedle výkonu funkce člena statutárního orgánu uzavřené souběžné 

pracovní smlouvy, rovněž spoléhaly na to, že v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání 

vzniklých v souvislosti s výkonem práce dle pracovní smlouvy mají nárok na náhradu takové 

škody či nemajetkové újmy. Pojišťovny60 však před vyplacením plnění z pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání z veřejně 

dostupných informací příslušného obchodního rejstříku zjišťovaly, zda tento zaměstnanec 

 
60 Dle ust. § 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb., je zákonnou pojišťovnou Česká pojišťovna, a.s. pro zaměstnavatele, kteří 

měli sjednáno pojištění k 31. 12. 1992 a Kooperativa pojišťovna, a.s. pro všechny ostatní.  
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nebyl v uvedenou dobu současně členem statutárního orgánu, a pokud ano a existovalo tedy 

podezření, že pracovní smlouva je neplatná z důvodu nepřípustného souběhu funkce, odmítly 

pojistné plnění poskytnout. Zákonnou podmínkou vzniku tohoto pojištění je totiž existence 

pracovního poměru. Vzhledem k tomu, že pracovní smlouvy v pravém souběhu byly v souladu 

s ustálenou judikaturou prohlašovány za neplatné, docházelo k situacím, že se fyzické osoby, 

případně jejich pozůstalí, pokud v důsledku pracovního úrazu došlo k úmrtí této fyzické osoby, 

nedomohli náhrady újmy. Nebyl-li totiž platně založen pracovní poměr, nevzniklo pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

(NS 21 Cdo 3414/2010; NS 21 Cdo 3014/2007; NS 21 Cdo 3053/2010; NS 21 Cdo 2999/2016). 

Nejvyšší soud se například zabýval případem úmrtí ředitele společnosti a člena statutárního 

orgánu, které nastalo během pracovní cesty, přičemž uzavřel, že v případě, že by pracovní 

smlouva byla prohlášena za neplatnou z důvodu nepřípustného souběhu, nemohli by se 

pozůstalí domáhat náhrady škody vzniklé v důsledku pracovního úrazu zaměstnance (NS 21 

Cdo 3414/2010). 

V případě, že zaměstnavatel zaměstnanci škodu vzniklou pracovním úrazem či nemocí 

z povolání ve víře v platnost a účinnost uzavřené pracovní smlouvy nahradil a následně žádal 

pojišťovnu o vyplacení pojistného plnění na základě zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, byl pojišťovnou 

odmítnut s odůvodněním, že pojištění takového zaměstnance nevzniklo, jelikož v důsledku 

nepřípustného souběhu funkce člena statutárního orgánu s pracovním poměrem, jehož náplní 

je činnost člena statutárního orgánu, nevznikl pracovní poměr. Nejvyšší soud dokonce rozhodl, 

že pojištění nevzniklo ani tehdy, kdy lze hovořit o existenci tzv. faktického pracovního poměru, 

jelikož dle názoru Nejvyššího soudu faktický pracovní poměr nezakládá právo zaměstnavatele 

na plnění pojišťovny z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou 

újmu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Například v jednom 

z nedávných případů Nejvyššího soudu byl posuzován souběh funkce jediného jednatele 

společnosti s pracovním poměrem na pozici montážní mistr. Nejvyšší soud zde vyslovil 

neplatnost pracovní smlouvy, a to nikoliv z důvodu nepřípustného souběhu, který v tomto 

případě nebylo možné dovodit, nýbrž z důvodu uzavření pracovní smlouvy totožným 

subjektem na straně zaměstnance a zaměstnavatele61. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec 

vykonával pro zaměstnavatele jiný druh práce, než jaký by bylo možné podřadit pod výkon 

funkce člena statutárního orgánu, připustil Nejvyšší soud v tomto případě vznik faktického 

 
61 Jednalo se tedy o absolutní neplatnost dle ust. § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. 
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pracovního poměru a rozhodl, že zaměstnanci vznikl nárok na náhradu újmy způsobené mu 

úrazem, který utrpěl při faktickém výkonu práce. Společnosti jakožto zaměstnavateli však dle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu nevzniklo právo, aby mu pojišťovna, které hradil platby 

zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, vydala to, co by za něj jinak plnila 

zaměstnanci, neboť na jeho osobu se zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nevztahuje. Nejvyšší soud tedy uzavřel, že 

„[j]estliže zaměstnavatel nahradil takovému zaměstnanci škodu nebo její část, aniž by mezi 

nimi existoval základní pracovněprávní vztah, nevzniká zaměstnavateli právo, aby mu 

pojišťovna vydala to, co by za něj jinak plnila zaměstnanci […], neboť jde o plnění poskytnuté 

mimo pracovněprávní vztah, které zaměstnavatel uhradil jako důsledek urovnání 

mimoprávního (faktického) vztahu a které zákonné pojištění nepokrývá“ (NS 21 Cdo 

2124/2018). Na tomto závěru dle Nejvyššího soudu nezmění nic ani skutečnost, že 

zaměstnavatel za zaměstnance odváděl platby pojistného: „Placení pojistného totiž není 

důvodem vzniku zákonného pojištění, nýbrž právě naopak, vznik povinnosti zaměstnavatele 

platit pojistné je vázán na vznik zákonného pojištění a nastává dnem vzniku prvního 

pracovněprávního vztahu, tj. v okamžiku, kdy zaměstnavatel zaměstnává v základním 

pracovněprávním vztahu alespoň jednoho zaměstnance“ (NS 21 Cdo 2124/2018). V důsledku 

této judikatury jsou tedy společnosti, které zaměstnávají zaměstnance na základě neplatné 

pracovní smlouvy značně znevýhodněny, jelikož jsou povinny náhradu újmy zaměstnanci 

poskytnout, nárok na náhradu tohoto plnění od pojišťovny však nevznikne, neboť pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za tuto škodu nebylo založeno.  

 

5.1.4.2.  Veřejnoprávní důsledky 

V minulosti byla podstatným důsledkem neplatného jednání směřujícího k uzavření 

pracovní smlouvy neúčast domnělého zaměstnance na sociálním a zdravotním pojištění z titulu 

takového „pracovního poměru“, neboť z tohoto hlediska přede dnem 1. 1. 2012 existovaly 

výrazné rozdíly mezi zaměstnancem, jednatelem i členem představenstva (viz kapitola 3.4). 

V tomto období, kdy jednatelé ani členové představenstva nebyli ze zákona účastni 

nemocenského pojištění, tito mnohdy spoléhali na to, že jim účastenství na nemocenském 

pojištění vzniklo na základě souběžně uzavřené pracovní smlouvy. Nejvyšší správní soud se 

však postavil na stranu České správy sociálního zabezpečení a rozhodl, že pokud nevznikl 

pracovní poměr z důvodu nepřípustného souběhu funkce člena statutárního orgánu 

a zaměstnaneckého poměru, nemohl vzniknout ani pojistný poměr (NSS 3 Ads 119/2010). 
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 Z pozdější judikatury však vyplývá, že je nutné brát v potaz, zda fyzická osoba pro 

společnost skutečně pracovní činnost vykonávala, byť na základě neplatné pracovní smlouvy, 

a zda se tedy jednalo o faktický pracovní poměr. Ve vztahu k nemocenskému pojištění totiž 

Nejvyšší správní soud určil, že dané osobě účast na nemocenském pojištění vznikla za 

podmínky, že „přes formální neplatnost pracovní smlouvy byla daná osoba pro svého 

zaměstnavatele vskutku činná“ (NSS 6 Ads 136/2012). V otázce účasti jednatele na zdravotním 

pojištění pak Nejvyšší správní soud určil, že pokud „existoval vztah faktického výkonu činnosti 

stěžovatele pro tuto společnost, který by, pokud by byl kryt platnou pracovní smlouvou, měl 

povahu vztahu pracovněprávního, byl stěžovatel „zaměstnancem“ ve smyslu § 5 písm. 

a) zákona o veřejném zdravotním pojištění“ (NSS 2 Ads 303/2015). Od 1. 1. 2012 jsou však 

podmínky odvodů totožné pro zaměstnance i členy statutárního orgánu. I v případě neplatné 

pracovní smlouvy jsou tedy jednatelé i členové představenstva účastni sociálního a veřejného 

zdravotního pojištění z titulu své funkce.  

Pokud je zaměstnanec povinen poskytnutou mzdu vrátit (viz kapitola 5.1.4.1), vyvstává také 

otázka, zda má zaměstnavatel právo na vrácení plateb daní a odvodů, které v souvislosti 

s takovou mzdou odvedl. Co se týče plateb pojistného na sociální a zdravotní pojištění, jde 

o kategorii tzv. přeplatků na pojistném dle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Přeplatek pojistného se vrací plátci pojistného, pokud není jiného splatného závazku vůči 

příslušné zdravotní pojišťovně nebo správě sociálního zabezpečení, jinak se použije k jeho 

úhradě (ust. § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 17 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů). Co se týče sražených a odvedených záloh na daň z příjmů, zaměstnavatel by se dle 

mého názoru mohl domáhat jejich vrácení na základě ustanovení §§ 154 a 155 zákona 

č. 280/2009, daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů62. Dojde-li tedy v důsledku 

neplatnosti pracovní smlouvy ke vzniku bezdůvodného obohacení na straně zaměstnance, které 

je povinen zaměstnavateli vrátit, může se zaměstnavatel domáhat i vrácení odvodů, které 

v souvislosti s domnělou mzdou odvedl, a to v příslušných zákonech stanovených promlčecích 

lhůtách.  

Nejasný závěr však panoval v otázce, v jakých případech má mzda vyplacená na základě 

neplatné pracovní smlouvy zůstat daňově uznatelným nákladem, a to zejména v období před 

 
62 Na základě těchto ustanovení by se však přeplatek na dani použil především na úhradu případného nedoplatku 

daňového subjektu. 
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dnem 1. 1. 2012, kdy odměna člena kolektivního statutárního orgánu nebyla daňově 

uznatelným nákladem společnosti63. Judikatura totiž stanovila, že prostředky vyplacené na 

základě pracovněprávního vztahu mají být daňově uznatelné i v případě, kdy se následně ukázal 

být tento pracovněprávní vztah neplatně založený. Dle Nejvyššího správního soudu totiž 

daňové účinky absolutně neplatných soukromoprávních úkonů nenastávají pouze tehdy, 

vyžaduje-li daňové právo, že určitý právní následek může nastat pouze na základě existujícího 

(platného) soukromoprávního úkonu určité konkrétní povahy (NSS 7 Afs 130/2009; srov. NSS 

2 Afs 94/2004, NSS 7 Afs 8/2007). I neplatný právní úkon tedy může mít plnohodnotné 

daňověprávní účinky, například bylo-li na základě takového úkonu plněno, plnění nebylo 

zpochybněno, příp. dokonce bylo následně jeho poskytnutí zpětně uznáno a legalizováno 

sjednáním dohody o narovnání, a projevilo-li se v ekonomické sféře účastníků transakce 

způsobem předvídaným v ust. § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů či si účastníci transakce 

mohli rozumně myslet v době, kdy ji činili, že se takto projeví (NSS 7 Afs 130/2009; srov. NSS 

2 Afs 15/2005, NSS 2 Afs 180/2006). Za tento závěr se v minulosti postavila také odborná 

veřejnost z řad daňových poradců: „Platí, že prostředky vyplacené na základě 

pracovněprávního vztahu jakožto mzda budou daňově uznatelné dle § 24 odst. 1 ZDP 

i v případě, kdy se následně ukáže být tento pracovněprávní vztah neplatný (ať již absolutně či 

relativně). To platí i v případě popisovaném výše, tj. pokud dojde k vyslovení neplatnosti 

pracovněprávního vztahu […] z důvodu tzv. souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu 

obchodních společností a družstev a pracovněprávního poměru, jehož obsahem je to, co by 

daná osoba měla vykonávat jako člen statutárního orgánu“ (Nekovář, Nesrovnal, 2011: 14).  

Vzhledem k tomu, že neplatnost pracovní smlouvy uzavřené v rozporu se zákonem nelze 

zhojit, domnívám se, že tento závěr se týká toliko případů, kdy lze dovodit existenci faktického 

pracovního poměru. Daňové znevýhodnění společnost již nepostihne ani v případě, že se výkon 

práce dle pracovní smlouvy překrývá s činnostmi, které je tato osoba povinna vykonávat z titulu 

funkce člena statutárního orgánu, neboť pak jde o obchodněprávní nárok na odměnu za výkon 

funkce statutárního orgánu, která již je ze zákona daňově uznatelným nákladem. Pokud však 

jde o neoprávněně vyplacenou mzdu nebo v případě, že nelze dovodit nárok na odměnu za 

výkon funkce člena statutárního orgánu (který lze v poměrech zákona o obchodních 

korporacích bez písemné smlouvy schválené nejvyšším orgánem těžko dovodit), a domnělý 

 
63 Tato otázka však je aktuální i po tomto období v případech, kdy vyplacené plnění nemohlo být považováno za 

odměnu za výkon funkce statutárního orgánu, ani za odměnu poskytnutou za výkon práce ve faktickém pracovním 

poměru a představovalo tedy bezdůvodné obohacení, které byl domnělý zaměstnanec povinen vrátit. 
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zaměstnanec je povinen toto plnění zcela nebo částečně vrátit, nelze pravděpodobně uplatnit 

náklady na toto plnění jako daňově uznatelný náklad.  

Vrácení mzdy může v důsledku zakázaného souběhu po „zaměstnanci“ požadovat rovněž 

Úřad práce, uspokojil-li jeho splatné „mzdové“ nároky dle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Pokud totiž byl „mzdový“ nárok uplatněn členem statutárního orgánu, 

který měl uzavřenou pracovní smlouvu pro činnosti obchodního vedení, nejedná se pojmově 

o zaměstnance a nemohly mu tedy vzniknout ani mzdové nároky (NS 21 ICdo 173/2017).  

Úřad práce je rovněž orgánem, prostřednictvím kterého stát v souvislosti s aktuální krizí 

spojenou s šířením nemoci Covid-19 kompenzuje zaměstnavatelům v rámci programů na 

podporu zaměstnanosti „Antivirus A“ a „Antivirus B“ prostředky vyplacené na náhrady mezd 

zaměstnancům, u nichž v důsledku ochranných opatření státu vznikly překážky v práci ve 

smyslu zákoníku práce (MPSV, 2020). Není tedy vyloučeno, že v případě, že se ukáže být 

sjednání souběžného pracovního poměru neplatným, bude Úřad práce moci vymáhat vrácení 

prostředků poskytnutých na kompenzaci vyplacených náhrad takových „mezd“, neboť bez 

pracovního poměru nemohly nastat překážky v práci a „zaměstnanci“ tedy nemohl ani 

vzniknout nárok na náhradu mzdy.  

 

5.2. Zlomový nález Ústavního soudu  

Zcela zásadním rozhodnutím, které bylo v otázce souběhů vydáno, je nález Ústavního 

soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15. Ústavní soud totiž v tomto nálezu přisvědčil 

stěžovateli, který působil v akciové společnosti jako předseda představenstva a současně jako 

generální ředitel, odmítl závěr obecných soudů o neplatnosti manažerské smlouvy a vypořádal 

se s ustálenou judikaturou obecných soudů týkající se zákazu souběhu funkce statutárního 

orgánu a pracovněprávního vztahu. Ústavní soud upozornil na skutečnost, že zákonodárce 

v reakci na předmětnou negativní judikaturu obecných soudů pravý souběh výslovně v § 66d 

obchodního zákoníku s účinností od 1. 1. 2012 povolil64, jakož i na skutečnost, že zákaz 

souběhu funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu české zákony nikdy výslovně 

nestanovily a tento zákaz dotvořily až obecné soudy, přičemž obecné soudy mohou dotvářet 

právo jen v omezené míře, když primárním normotvůrcem zůstává zákonodárce.  

Ústavní soud v tomto rozhodnutí stanovil povinnost obecných soudů předložit „velmi 

přesvědčivé argumenty“, pokud chtějí dovozovat zákaz soukromého jednání, který není 

 
64 Na posuzovaný případ se aplikovala právní úprava účinná před přijetím této změny. 
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výslovně stanoven zákony, neboť jde o soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých 

osob. Takové soudcovské dotváření práva je pak dle Ústavního soudu nutné podrobit obzvláště 

přísnému ústavnímu přezkumu, neboť tímto rozhodováním obecných soudů mohou být 

porušena nejen základní práva stěžovatele, ale i princip dělby moci, který je nedílnou součástí 

principu právního státu (I. ÚS 190/15). 

Z pracovněprávního pohledu nespatřuje Ústavní soud důvod, pro který by nemohl člen 

statutárního orgánu vykonávat svou činnost nebo její část na základě smlouvy, v níž bude 

ujednán režim zákoníku práce. Zda je ujednán režim zákoníku práce, je dle názoru Ústavního 

soudu třeba posuzovat především dle úmyslu stran, který nemusí být vždy ve smlouvě výslovně 

vyjádřen, přesto však může z jednotlivých ustanovení, jejich celku nebo z okolností případu 

vyplývat. Ústavní soud také upozornil na skutečnost, že zaměstnanec byl zpravidla v dobré víře 

v to, že zaměstnavatel vůči němu má i povinnosti v rámci veřejného práva (zejm. platby 

nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení) a zneplatnění pracovní smlouvy pro něj tedy 

může mít výrazné negativní důsledky i v této oblasti. 

Dle Ústavního soudu je tedy s ohledem na absenci výslovného zákazu vykonávat činnosti, 

které přísluší statutárnímu orgánu, v pracovněprávním vztahu, ústavně konformním výkladem 

pouze výklad, který respektuje zásadu pacta sunt servanda a který tedy nezneplatňuje uzavřené 

pracovní smlouvy. Jakýkoli jiný výklad je pak dle Ústavního soudu v rozporu s čl. 2 odst. 3 

Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“ či „Listina“), tedy zásadou legální licence, 

zásadou autonomie vůle a smluvní svobody a se zásadou priority výkladu, který nezakládá 

neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li možné 

oba výklady. 

Ústavní soud však nevyloučil možnost, že předmětná ustálená judikatura obecných soudů, 

která se staví k možnosti souběhů negativně, i nadále obstojí, stanovil však přísný rámec, 

v kterém mohou obecné soudy o nepřípustnosti souběhu rozhodovat, jenž shrnul do tří 

podmínek:  

1) „Soudy musejí v první řadě náležitě odůvodnit, proč si člen statutárního orgánu 

a korporace nemohou upravit vzájemná práva a povinnosti prostřednictvím smlouvy 

o výkonu funkce, pro který si zvolí režim zákoníku práce. 

2) Soudy musejí odůvodnit, proč, může-li člen statutárního orgánu část svých oprávnění 

k obchodnímu vedení delegovat na jiné (pověřené) osoby, kterými mohou být 

i zaměstnanci korporace, není přípustné, aby tato působnost byla svěřena přímo členovi 

statutárního orgánu (a aby za tím účelem byla uzavřena s členem statutárního orgánu 



71 
 

pracovněprávní smlouva), jakož i v čem je z materiálního hlediska rozdíl mezi tzv. 

souběhem u výrobně-technického náměstka generálního ředitele a obchodního ředitele, 

kde obecné soudy shledaly tzv. souběh přípustným, a tzv. souběhem u generálního 

ředitele, kde obecné soudy shledaly tzv. souběh nepřípustným. 

3)  Vzít v potaz, že zákaz souběhu funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu, 

odebírá dotčeným osobám ochranu, kterou jinak mají zaměstnanci, a to zejména 

ochranu před výpovědí bez uvedení důvodů a ochranu před propuštěním v ochranné 

době, neúčast na zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, jakož i skutečnost, 

že takový výklad vede k nepřímé diskriminaci na základě pohlaví, když negativně 

ovlivňuje setrvání žen ve vrcholných manažerských funkcích, neboť v důsledku tohoto 

zákazu ženy v těchto funkcích nemají nárok na mateřskou dovolenou, nemají zajištěnu 

garanci návratu po mateřské dovolené a musejí strpět další negativní dopady 

v souvislosti s mateřskou dovolenou.“ (I. ÚS 190/15). 

Ústavní soud tedy došel k závěru, že ustálený výklad obecných soudů je v rozporu se 

subjektivním právem stěžovatele na svobodné jednání v zákonných mezích zakotveným v čl. 2 

odst. 3 Listiny a zásadou pacta sunt servanda plynoucí z čl. 1 odst. 1 Ústavy a že tím obecné 

soudy zasáhly rovněž do vymahatelnosti potenciálních nároků statutárních orgánů plynoucích 

z čl. 28 Listiny, který garantuje zaměstnancům právo na spravedlivou odměnu za práci (I. ÚS 

190/15). 

Nejvyšší soud se v počátku právním názorem Ústavního soudu neřídil, trval na svém 

původním stanovisku ohledně neplatnosti souběžně uzavřených pracovních smluv, neboť 

„úpravu zákoníku práce […] nelze „nabízet k volnému užití každému, komu se jeho režim líbí“, 

a naopak rozvinul argument o neplatnosti pracovní smlouvy z důvodu totožnosti jednajících 

osob (NS 21 Cdo 3613/2015). Vzhledem k tomu, že se Nejvyšší soud přesvědčivě nevypořádal 

s argumenty Ústavního soudu zveřejněnými v nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 190/15 ze 

dne 13. 9. 2016, když se ani nepokusil vysvětlit, v jakých konkrétních aspektech brání povaha 

obchodní korporace tomu, aby si člen statutárního orgánu a předmětná obchodní korporace 

vzájemná práva a povinnosti upravily právním jednáním, pro které si zvolí režim zákoníku 

práce, Ústavní soud tento rozsudek Nejvyššího soudu na základě podané ústavní stížnosti, jak 

bylo možné očekávat, zrušil (III. ÚS 669/17).  

V následujícím rozhodnutí pracovněprávní senát Nejvyššího soudu na uvedené nálezy 

Ústavního soudu již navázal a deklaroval, že obchodní společnost a člen statutárního orgánu si 

mohou dohodnout taková ujednání, na základě kterých by se členovi statutárního orgánu 
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dostalo při výkonu jeho činnosti pro společnost podobných oprávnění jaké má zaměstnanec: 

„Uvedené samozřejmě neznamená, že by strany smlouvy o výkonu funkce (nebo jiné smlouvy 

sjednané mezi společností a statutárním orgánem) si nemohly dohodnout takové ujednání, na 

základě kterých by se statutárnímu orgánu dostalo při výkonu jeho činnosti pro společnost 

podobných oprávnění, jaké má zaměstnanec v pracovním poměru, ledaže by to zákon 

zakazoval; tímto způsobem je možné sjednat, že statutárnímu orgánu náleží dovolená, náhrady 

při překážkách v práci, odškodnění při poškození na zdraví apod.“ (NS 21 Cdo 1876/2017). 

Nejvyšší soud však trval na tom, že ujednáním takových práv a povinností nelze sjednat 

pracovní poměr, když postavení člena statutárního orgánu neodpovídá pracovněprávnímu 

vztahu, jelikož hlavní znak (podřízenost a nadřízenost) absentuje (v posuzovaném případě 

nebyla pozice výrobního ředitele přímo podřízena žádnému jinému vedoucímu pracovníkovi), 

a že tedy „režim zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nelze aplikovat na jiné vztahy, než 

jaké vznikají při výkonu závislé práce nebo jaké vznikají v souvislosti s výkonem závislé práce, 

ani na základě vůle stran“ (NS 21 Cdo 1876/2017). 

 

5.3. Zlomový rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu a aktuální judikatura 

V průběhu roku 2017 se na Nejvyšším soudu změnil rozvrh práce tak, že k rozhodování 

sporů týkajících se souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru nadále již 

nebyl příslušný pracovněprávní senát č. 21, nýbrž senát obchodněprávní č. 27. Ten v souladu 

s ust. § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, 

které stanoví, že „[d]ospěje-li senát Nejvyššího soudu při svém rozhodování k právnímu 

názoru, který je odlišný od právního názoru již vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího soudu, 

postoupí věc k rozhodnutí velkému senátu“, postoupil věc, v níž byla rozhodující otázka 

souběhu funkce, velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. 

V následujících podkapitolách budou představeny závěry tohoto senátu Nejvyššího soudu, 

jakož i na něj navazujících soudních rozhodnutí. Tak jako v případě původní ustálené judikatury 

budou ve světle této „nové“ judikatury rovněž vyhodnoceny následky neplatnosti „pracovní“ 

smlouvy spočívající v nedodržení jejích nově dovozovaných náležitostí. Závěrem bude rovněž 

představeno rozhodování Nejvyššího soudu v případech, kdy došlo k jmenování stávajícího 

zaměstnance členem statutárního orgánu a stanovisko Nejvyššího soudu k možnosti obnovy 

pracovního poměru po zániku funkce člena statutárního orgánu.  
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5.3.1. Posouzení otázky souběhů velkým senátem Nejvyššího soudu  

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ve svém rozsudku 

ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 4831/2017, sice potvrdil závěr o nemožnosti výkonu funkce 

člena statutárního orgánu v pracovním poměru, jeho rozsudek však byl ze strany odborné 

veřejnosti komentován jako rozsudek, „který po mnoha letech vyřešil spornou otázku 

přípustnosti souběhů“ (např. Janošek: 2018). Velký senát Nejvyššího soudu v tomto řízení 

posuzoval (dle právní úpravy obchodního zákoníku) žalobu insolvenčního správce společnosti, 

kterou se společnost domáhala po žalovaném, bývalém předsedovi představenstva společnosti 

a zároveň bývalém generálním řediteli společnosti, vrácení plnění poskytnutého na základě 

manažerské smlouvy, která byla dle názoru žalobce neplatná pro rozpor se zákonem, jelikož 

dle ustálené judikatury nelze vykonávat činnost člena statutárního orgánu společnosti 

v pracovním poměru, neboť výkon funkce člena statutárního orgánu není druhem práce ve 

smyslu pracovněprávních předpisů. Velký senát Nejvyššího soudu v tomto rozsudku 

konstatoval v souladu s ustálenou judikaturou, že činnost člena statutárního orgánu není 

závislou prací ve smyslu § 2 odst. 1 zákoníku práce a že vztah mezi společností a statutárním 

orgánem se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu 

funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Velký senát 

Nejvyššího soudu však nově rozhodl, že se člen statutárního orgánu obchodní korporace a tato 

obchodní korporace mohou odchýlit od pravidla vyjádřeného v ust. § 66 odst. 2 větě první 

obchodního zákoníku, podle kterého se jejich vztah řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní 

smlouvě i tak, že si pro svůj vztah ujednají režim zákoníku práce. Takové ujednání pak „nečiní 

jejich vztah pracovněprávním; i nadále půjde o vztah obchodněprávní, který se řídí obchodním 

zákoníkem a dále – v důsledku smluvního ujednání – těmi (v úvahu přicházejícími) 

ustanoveními zákoníku práce, jejichž použití nebrání kogentní právní normy upravující 

(především) postavení člena statutárního orgánu obchodní korporace a jeho vztah s obchodní 

korporací“ (NS 31 Cdo 4831/2017). Ust. § 2 odst. 1 zákoníku práce totiž dle názoru velkého 

senátu Nejvyššího soudu nebrání tomu, aby na základě vůle stran byly zákoníku práce 

podřízeny i vztahy, jejichž předmětem není výkon závislé práce. 

Velký senát Nejvyššího soudu však v souladu s dosavadní judikaturou zdůraznil, že 

podřízení právního vztahu zákoníku práce neučiní z tohoto vztah pracovněprávní. Vztah člena 

statutárního orgánu a společnosti zůstává nadále obchodněprávním (od 1. 1. 2014 

občanskoprávním) a řídí se obchodním zákoníkem (s účinností od 1. 1. 2014 občanským 

zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích) a v důsledku dobrovolného podřízení se 

zákoníku práce také těmi v úvahu přicházejícími ustanoveními zákoníku práce, jejichž použití 
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nebrání kogentní právní normy upravující zejména postavení člena statutárního orgánu 

obchodní korporace a jeho vztah s obchodní korporací. Podřízením se režimu zákoníku práce 

se tedy nelze odchýlit od použití těch ustanovení obchodního zákoníku (s účinností od 

1. 1. 2014 občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích), jejichž povaha to 

vylučuje (zejména od pravidel upravujících vznik a zánik funkce člena statutárního orgánu, 

předpoklady výkonu funkce a důsledky jejich absence, odměňování členů statutárních orgánů, 

formu smlouvy o výkonu funkce a povinnost jejího schválení příslušným orgánem, povinnost 

vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a důsledky jejího porušení apod.).  

Ke vzniku funkce tedy dojde bez ohledu na sjednání režimu zákoníku práce nejdříve 

rozhodnutím valné hromady o jmenování členem statutárního orgánu, splňuje-li fyzická osoba 

zákonem stanovené předpoklady. Pokud dojde k zániku některého z předpokladů výkonu 

funkce člena statutárního orgánu, dojde k zániku funkce člena statutárního orgánu v souladu 

s obchodněprávní (od 1. 1. 2014 občanskoprávní) úpravou, a to i v případě, že se smlouva řídí 

zákoníkem práce. Neuplatní se tedy ustanovení zákoníku práce na ochranu zaměstnance při 

ukončení pracovního poměru (výpovědní důvody, výpovědní doba apod.). Pokud se tedy strany 

dohodnou na podřízení smlouvy o výkonu funkce zákoníku práce, řídí se smlouva pouze těmi 

ustanoveními zákoníku práce, která nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními 

občanskoprávní úpravy.  

Jestliže člen statutárního orgánu a obchodní korporace uzavřou souběžně tzv. manažerskou 

smlouvu na výkon činností spadajících do působnosti statutárního orgánu a sjednají si v ní 

režim zákoníku práce, je nutné na takovou smlouvu dle Nejvyššího soudu pohlížet jako na 

dodatek ke smlouvě o výkonu funkce, upravující vztah mezi členem statutárního orgánu 

a obchodní korporací, jde-li o výkon činnosti spadající do působnosti statutárního orgánu. Na 

takovou smlouvu je pak nutné klást stejné požadavky co do formy, obsahu i potřeby jejího 

schválení příslušným orgánem obchodní korporace jako na samotnou smlouvu o výkonu funkce 

(NS 31 Cdo 4831/2017). 

Velký senát Nejvyššího soudu se tedy odvrátil od původního výkladu Nejvyššího soudu 

(zejména pracovněprávního senátu), který souběžně uzavřenou manažerskou smlouvu 

považoval za neplatnou, pokud předmětem pracovní smlouvy byl výkon činností spadajících 

pod obchodní vedení. Dle aktuálního výkladu Nejvyššího soudu tedy již takováto pracovní 

(manažerská) smlouva nebude neplatná, splní-li všechny požadavky, které jsou zákonem 

stanoveny pro smlouvu o výkonu funkce, jejímž dodatkem se automaticky stává. Tato smlouva 

by tedy měla být, tak jako smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánu kapitálové 
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obchodní společnosti, písemná, a měla by podléhat schválení valnou hromadou, případně 

dozorčí radou. 

V posuzovaném případě valná hromada společnosti neudělila souhlas s plněním ve formě 

odměny generálního ředitele, tento však pobíral za svoji práci pouze jedno finanční plnění 

(tj. nepobíral odměnu za výkon funkce předsedy představenstva). Jelikož nebylo shledáno, že 

by tento zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti a jejímu úpadku, 

rozhodl Nejvyšší soud o tom, že mu náleží nárok na odměnu ve výši obvyklé v souladu s ust. 

§ 571 obchodního zákoníku. Nejvyšší soud se v tomto případě nezabýval dalšími právy 

a povinnostmi, které by stranám smlouvy vznikly v případě, že by pracovní smlouva splňovala 

požadavky kladené na smlouvu o výkonu funkce (a došlo by tedy k podřízení smlouvy zákoníku 

práce, resp. těm jeho ustanovením, která nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními 

obchodního zákoníku), z rozhodnutí tedy není patrné, zda valná hromada neschválila ani 

zbývající obsah pracovní smlouvy; vzhledem k tomu, že však neschválila ani vyplácenou 

odměnu, je pravděpodobné, že spíše nikoliv.  

Ve valné většině případů totiž pracovní smlouvy uzavřené se členem statutárního orgánu 

nejvyšší orgán společnosti neschvaloval. Ust. § 66 odst. 3 obchodního zákoníku (obdobně jako 

ust. § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích) sice stanovovalo povinnost schválení jiného 

plnění ve prospěch osoby, která je členem statutárního orgánu, než na které plyne právo 

z právního předpisu, vnitřního předpisu či smlouvy o výkonu funkce, toto pravidlo ovšem 

dopadá pouze na plnění, která jsou členovi voleného orgánu vyplácena z titulu jeho členství ve 

voleném orgánu společnosti (srov. NS 29 Cdo 2126/2009). Povinnost schválení mzdy 

příslušným orgánem, jsou-li činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány 

v pracovněprávním vztahu, vyplývala až z ust. § 66d odst. 3 obchodního zákoníku, tedy až ode 

dne 1. 1. 2012. Od 1. 1. 2014 pak vyplývá z ust. § 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, 

jenž je k 31. 12. 2020 (i z důvodu závěrů nejnovější judikatury ve věci souběhů) zrušen. 

V případě, že není schválena výše mzdy nebo odměny plynoucí z této smlouvy, nemá 

zaměstnanec (člen statutárního orgánu) na takto sjednanou odměnu nárok. Je-li ovšem 

posuzován nárok na odměnu dle obchodního zákoníku, soudy mohou členu statutárního orgánu 

přiznat nárok na odměnu obvyklou s ohledem na ust. § 571 odst. 1 obchodního zákoníku, a to 

až do 1. 7. 2014.  

Povinnost schválení zbývajícího obsahu pracovní smlouvy, která, považována za dodatek 

smlouvy o výkonu funkce, může zakládat členovi statutárního orgánu významná oprávnění, 

rovněž stanovena nebyla ani obchodním zákoníkem, ani zákonem o obchodních korporacích. 

Schválení pracovní smlouvy valnou hromadou tak je spíše výjimečné, přičemž pracovní 
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smlouvy neschválené valnou hromadou (popř. dozorčí radou, je-li k tomu příslušná) nelze ve 

světle aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu považovat za dodatek ke smlouvě o výkonu 

funkce a nelze ani připustit, že by strany prostřednictvím takové smlouvy mohly podřídit svůj 

vztah zákoníku práce, resp. učinit obsahem smlouvy o výkonu funkce taková ustanovení 

pracovněprávní úpravy, která nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními občanského 

zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 

Ačkoliv se tedy výše citovaný rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního 

kolegia Nejvyššího soudu přiblížil k odbornou veřejností kladně přijímanému nálezu Ústavního 

soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15, v němž se Ústavní soud vymezil proti 

automatickému zneplatňování pracovních smluv, jejichž obsahem je výkon činností, které patří 

do působnosti statutárního orgánu (viz kapitola 5.2), domnívám se, že závěry tohoto rozsudku 

otázku souběhů zcela neřeší, a to zejména s ohledem na skutečnost, že pracovní smlouvy 

nebývají pravidelně schvalovány valnou hromadou. Budoucí rozhodovací praxe soudů by však 

mohla toto pravidlo zmírnit, pokud by například dovodila, že namísto schválení pracovní 

smlouvy valnou hromadou postačí skutečnost, že nejvyšší orgán, případně kontrolní orgán, 

uzavření takové smlouvy nezakázal. Dle ust. § 55 odst. 1 ZOK totiž platí, že hodlá-li člen 

voleného orgánu obchodní korporace uzavřít s touto korporací smlouvu, informuje o tom bez 

zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší 

orgán. Tyto orgány pak mohou dle ust. § 56 odst. 2 ZOK uzavření takové smlouvy zakázat.  

Od okamžiku, kdy tento rozsudek vešel ve známost, nadto již není důvodu k uzavírání 

souběžných pracovních smluv (ve smyslu pravého souběhu) mezi obchodními korporacemi 

a členy statutárního orgánu, když taková smlouva nebude posouzena jako smlouva pracovní, 

nýbrž jako dodatek ke smlouvě o výkonu funkce. Pokud tedy strany budou chtít svůj právní 

vztah podřídit zákoníku práce v otázkách, v kterých to kogentní ustanovení zákona 

o obchodních korporacích umožňují, ujednají si to již ve smlouvě o výkonu funkce, případně 

v dodatku ke smlouvě o výkonu funkce, který již nebude důvodné nazývat pracovní smlouvou.  

Uvedený zlomový rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 

31 Cdo 4831/2017, potvrzují a rozvíjí také nedávné rozsudky Nejvyššího soudu (např. NS 27 

Cdo 1018/2018; NS 27 Cdo 4045/2018 či 27 Cdo 3667/2018), jakož i další rozsudek velkého 

senátu občanského a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 1993/2019 

ze dne 9. 11. 2019. V něm se navíc Nejvyšší soud odchýlil od své původní rozhodovací praxe65, 

když připustil, že činnosti obchodního vedení nemusí vykonávat výlučně jen statutární orgán: 

 
65 Zejména od závěrů formulovaných v rozsudcích Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 496/2014 a sp. zn. 21 Cdo 

2310/2015. 
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„Obchodním vedením společnosti je organizování a řízení běžné podnikatelské činnosti 

společnosti, zejména rozhodování o provozu podniku (závodu) společnosti a s tím souvisejících 

vnitřních záležitostech společnosti, a to bez ohledu na to, zda je vykonává samo představenstvo 

společnosti či samostatně představenstvem pověřený člen představenstva anebo třetí osoba“ 

(NS 31 Cdo 1993/2019).  

Z tohoto rozhodnutí Nejvyššího soudu rovněž nevyplývá, zda byla v posuzovaném případě 

manažerská smlouva schválena příslušným orgánem. Nejvyšší soud se totiž zabýval pouze 

skutečností, zda bylo schváleno ujednání o odměně obsažené v manažerské smlouvě, neboť 

předmětem posuzovaného sporu byla otázka nároku na tuto odměnu. Nejvyšší soud k tomu 

uvedl, že jestliže valná hromada (dozorčí rada) společnosti neschválila ujednání o „mzdě“ 

obsažené v „pracovní“ smlouvě uzavřené mezi společností a žalovaným, nárok na „sjednanou 

mzdu“ žalovanému nevznikl. Potvrdil však současně jeho obchodněprávní nárok odměnu za 

výkon funkce člena statutárního orgánu ve výši obvyklé až do 1. 7. 2014 (s ohledem na 

přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích) dle ust. § 571 odst. 1 obchodního 

zákoníku, jakož i občanskoprávní nárok na vydání bezdůvodného obohacení za jím odvedenou 

odbornou práci nad rámec činností spadajících do působnosti představenstva. 

Ačkoliv Nejvyšší soud ve výše uvedených případech rozhodoval o právních vztazích, na 

které se aplikuje obchodní zákoník, lze tyto závěry použít i na případy posuzované dle nové 

úpravy66. To potvrzuje také aktuální komentář k zákonu o obchodních korporacích: „Soudíme, 

že ve smlouvě o výkonu funkce lze rovněž – v rozsahu, který není podroben kogentní úpravě 

zákona o obchodních korporacích – sjednat, že smlouva o výkonu funkce se řídí zákoníkem 

práce. Jelikož však výkon funkce člena voleného orgánu nelze považovat za závislou práci ve 

smyslu § 2 odst. 1 ZPr […], nezaloží takové ujednání pracovněprávní vztah mezi členem 

(voleného) orgánu a obchodní korporací. […] Takovým ujednáním strany de facto inkorporují 

ta ustanovení zákoníku práce, která neodporují kogentní úpravě (viz dále), do smlouvy o výkonu 

funkce. […] Uzavřou-li strany (vedle smlouvy o výkonu funkce) na výkon některých činností 

spadajících do působnosti člena (voleného) orgánu (typicky obchodní vedení) tzv. manažerskou 

smlouvu, jejíž režim podřídí zákoníku práce, je třeba na takovou „souběžnou“ smlouvu hledět 

jako na svého druhu dodatek ke smlouvě o výkonu funkce. Pokud tyto smlouvy vzniknou 

současně, lze mluvit o smíšené obligaci. Jinými slovy, souběžně uzavřená smlouva je v takovém 

případě součástí smlouvy o výkonu funkce, a dopadají na ni veškerá pravidla regulující smlouvu 

o výkonu funkce. Tato smlouva nebude (jen proto, že její režim byl podřízen zákoníku práce) 

 
66 S podstatnou výjimkou ohledně vzniku nároku na obvyklou odměnu v případě neschválení odměny člena 

statutárního orgánu valnou hromadou dle zákona o obchodních korporacích, viz kapitola 5.1.4.1 
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neplatná […], nicméně jejím podřízením zákoníku práce strany nevyloučí kogentní úpravu 

dopadající na členy volených orgánů.“ (Havel, 2017c: 175).  

 

5.3.2. Důsledky neschválení souběžně uzavřené pracovní smlouvy příslušným orgánem  

Změnou přístupu judikatury k problematice souběhů dochází rovněž ke změně právních 

následků porušení zákazu souběžného pracovního poměru člena statutárního orgánu. 

Dovozovala-li původní judikatura absolutní či relativní neplatnost souběžně uzavřené pracovní 

smlouvy, v důsledku aktuální judikatury by měly v případě, že tato pracovní smlouva nesplňuje 

předpoklady stanovené pro smlouvu o výkonu funkce, nastat dle mého názoru zcela odlišné 

právní následky. Považujeme-li totiž pracovní smlouvu uzavřenou v pravém souběhu se členem 

statutárního orgánu za smlouvu o výkonu funkce či její dodatek, a není-li tato schválena 

nejvyšším orgánem v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je tato 

smlouva neplatná, neboť dle ust. § 48 tohoto zákona je právní jednání, k němuž nedal souhlas 

nejvyšší orgán obchodní korporace v případech vyžadovaných zákonem, neplatné, přičemž této 

neplatnosti se lze dovolat do šesti měsíců ode dne, kdy se o neplatnosti oprávněná osoba67 

dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla, nejdéle však do deseti let od dne, kdy k takovému 

jednání došlo. V mnohých případech tedy již v důsledku uplynutí této lhůty relativní neplatnost 

namítat ani nelze. Je rovněž nutné zmínit, že od 1. 1. 2021 zákon o obchodních korporacích 

stanoví jako následek neschválení smlouvy o výkonu funkce nejvyšším orgánem neúčinnost, 

jelikož v tomto znění zákon stanoví, že „bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnosti“ 

(ust. § 59 odst. 2 ZOK ve znění účinném od 1. 1. 2021). Na takovou smlouvu tedy bude hleděno, 

jako by nebyla uzavřena.  

Ve vztahu k sjednané odměně, jak již bylo uvedeno v předchozí podkapitole, Nejvyšší soud  

potvrdil své původní stanovisko, že neplatné sjednání odměny (dříve v důsledku neplatnosti 

jednání směřujícího k uzavření pracovní smlouvy, nyní v důsledku neschválení odměny 

stanovené v pracovní smlouvě, která se považuje za dodatek ke smlouvě o výkonu funkce, 

příslušným orgánem) neznamená, že takový člen statutárního orgánu, nemá za výkon činností 

(náležejících do působnosti člena statutárního orgánu) nárok na odměnu žádnou. Náleží mu 

totiž (za období do 1. 7. 2014) nárok na odměnu obvyklou, a to v souladu s ust. § 571 

obchodního zákoníku (NS 27 Cdo 5340/2017; NS 31 Cdo 1993/2019). Je však otázkou, jak by 

soud posoudil případ, na který se aplikuje úprava zákona o obchodních korporacích. Jak totiž 

 
67 Zejména dotčená obchodní společnost.  
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již bylo uvedeno v kapitole 5.1.4.1, dle této úpravy nemá člen voleného orgánu nárok na 

odměnu obvyklou bez dalšího, ale pouze při splnění stanovených podmínek.  

Nutno rovněž uvést, že na odměnu sjednanou v „pracovní smlouvě“, jež je považována za 

smlouvu o výkonu funkce či její dodatek, se použije ust. § 61 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích, dle kterého se plnění podle smlouvy o výkonu funkce nebo jiné plnění ve prospěch 

osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního 

předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce, neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl 

k nepříznivému hospodářskému výsledku obchodní korporace, ledaže ten, kdo schválil 

smlouvu o výkonu funkce, rozhodne jinak.  

V případě, že zaměstnanec (člen statutárního orgánu) vykonával pro společnost i činnosti, 

které nespadají do působnosti statutárního orgánu, je dle velkého senátu občanskoprávního 

a obchodního kolegia Nejvyššího soudu nutné tento nárok posoudit zvlášť. Odměna za výkon 

funkce tedy členovi statutárního orgánu náleží ze smlouvy o výkonu funkce či z jejího dodatku 

(či z „pracovní smlouvy“, byla-li výše „mzdy“ řádně schválena) anebo případně ze zákona ve 

výši obvyklé; nárok na odměnu za vykonanou práci, která nespadá pod činnosti statutárního 

orgánu, pak je nárokem na vrácení bezdůvodného obohacení na straně společnosti (NS 31 Cdo 

1993/2019). Koná-li totiž fyzická osoba pro zaměstnavatele s jeho vědomím a podle jeho 

pokynů závislou práci ve smyslu ustanovení § 2 zákoníku práce, ačkoliv mezi nimi nebyla 

sjednána platná pracovní smlouva, popřípadě platná dohoda o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, musí jí být vydáno bezdůvodné obohacení, které zaměstnavateli vzniklo tím, že přijal 

od fyzické osoby vykonanou práci bez právního důvodu (NS 21 Cdo 6014/2016). Nejvyšší soud 

tedy nárok na odměnu za skutečně odvedenou práci členem statutárního orgánu, jejíž obsah se 

nepřekrýval s činnostmi vykonávanými v rámci obchodního vedení, již neposoudil jako nárok 

z tzv. faktického pracovního poměru; dospěl však ke stejnému závěru, jako dosavadní soudní 

praxe, tedy že takový (domnělý) zaměstnanec má nárok na obvyklou odměnu za skutečně 

vykonanou práci.  

V důsledku této judikatury rovněž mohou opět zpochybňovat existenci práv a povinností ze 

souběžně uzavřené pracovní smlouvy třetí osoby a správní orgány, neboť následkem již není 

relativní neplatnost takové pracovní smlouvy, ale má se za to, že tato je od počátku dodatkem 

ke smlouvě o výkonu funkce, případně smlouvou o výkonu funkce. V případě, že nebude 

splňovat zákonné náležitosti, tedy půjde pravděpodobně o relativně neplatnou (od 1. 1. 2021 

neúčinnou) smlouvu o výkonu funkce či její dodatek, ale nikoliv o smlouvu pracovní. Tím se 

de facto navrací stav, kdy byly pracovní smlouvy uzavřené v pravém souběhu považovány za 

absolutně neplatné. To může znamenat pro strany této smlouvy značně negativní důsledky 
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například v oblasti pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání, programů na podporu zaměstnanosti apod. (viz kapitola 5.1.4). 

 

5.3.3. Jmenování zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu v aktuální judikatuře  

Nejvyšší soud se nedávno zabýval také případy posuzovanými dle právní úpravy 

obchodního zákoníku po vložení ust. § 66d, které souběh výslovně umožňovalo. 

V posuzovaných případech však byl do funkce jmenován stávající zaměstnanec společnosti 

a uzavření pracovní smlouvy tedy předcházelo jmenování do funkce. Nejvyšší soud i v těchto 

případech potvrdil své původní stanovisko (srov. NS 21 Cdo 3250/2012; NS 21 Cdo 3910/2012; 

NS 21 Cdo 3839/2015, viz kapitola 5.1.3), že jmenováním člena statutárního orgánu do funkce 

byla mezi účastníky konkludentně uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru (NS 27 

Cdo 3443/2018; NS 27 Cdo 4344/2017).  

Nejvyšší soud totiž uzavřel, že: „Přestože totiž § 66d obch. zák. (od 1. 1. 2012) umožňoval 

vykonávat obchodní vedení společnosti v pracovním poměru, šlo o režim, který si společnost 

a člen jejího statutárního orgánu museli sjednat. Jestliže strany neprojevily vůli podřídit výkon 

činnosti spadající pod obchodní vedení zákoníku práce, pak na tento právní vztah zákoník práce 

nedopadal a práva, resp. povinnosti člena voleného orgánu obchodní společnosti zůstaly zcela 

podřízeny obchodnímu zákoníku“ (NS 27 Cdo 4344/2017). Na tom nic nemohla změnit ani 

skutečnost, že zaměstnanec byl v posuzovaném případě v podřízeném postavení (odpovídal 

výkonnému řediteli a při porušení povinností byl potrestán snížením mzdy). Nejvyšší soud tím 

zjevně nechtěl popřít smysl ust. § 66d obchodního zákoníku, nýbrž byl veden snahou o zjištění 

pravé vůle stran. Pokud totiž došlo ke jmenování zaměstnance do funkce člena statutárního 

orgánu, s tím, že činnosti vykonávané na základě pracovní smlouvy se kryly s činnostmi 

vykonávanými z titulu výkonu funkce, aniž by došlo k úpravě pracovní smlouvy (např. 

odkazem na ust. § 66d obchodního zákoníku; snížením mzdy apod.) je pravděpodobné, že 

strany zamýšlely původní pracovní smlouvu smlouvou o výkonu funkce nahradit; šlo tedy 

pouze o změnu „titulu“ této činnosti a členu statutárního orgánu by tedy neměla náležet dvojí 

odměna. Lze tedy uzavřít, že pokud Nejvyšší soud dospěl k závěru, že okamžikem jmenování 

zaměstnance členem statutárního orgánu došlo ke konkludentnímu uzavření dohody o ukončení 

pracovního poměru i v případě, že toto jmenování nastalo za účinnosti ust. § 66d obchodního 

zákoníku, které souběhy výslovně povolovalo, je zjevné, že Nejvyšší soud neopustil svůj 

původní kontroversní výklad, jímž dovozuje existenci mlčky učiněného projevu vůle stran o 

ukončení pracovního poměru.  
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5.3.4. Možnost obnovení pracovního poměru po zániku funkce člena statutárního orgánu 

v aktuální judikatuře  

Nejvyšší soud také ve své nejnovější judikatuře postavil najisto, že po ukončení funkce 

člena statutárního orgánu, není-li vůle stran jiná, se původní pracovní poměr neobnovuje (NS 

27 Cdo 3443/2018, NS 27 Cdo 4344/2017, NS 27 Cdo 4777/2018). Nejvyšší soud nicméně 

současně uvedl, že „[s]tranám nic nebrání, resp. nebránilo (ani před začleněním § 66d do 

obchodního zákoníku, ani za jeho účinnosti, a koneckonců ani podle právní úpravy účinné od 

1. 1. 2014), aby se dohodly, že původní pracovní poměr zaměstnance, který zanikl jmenováním 

zaměstnance do funkce statutárního orgánu (nebo jeho člena), se „obnoví“ po zániku této 

funkce“ (NS 27 Cdo 3443/2018). V případě, že si strany neujednaly obnovení či vznik nového 

pracovního poměru navazujícího na zánik funkce člena statutárního orgánu téže fyzické osoby, 

pracovní poměr zanikl ke dni vzniku funkce člena statutárního orgánu a po zániku funkce se 

neobnovil. 

Situace je však odlišná v případech, kdy byla pracovní smlouva uzavřena až po jmenování 

člena statutárního orgánu (případně současně s ním), což bývá výrazně častější případ. Nejvyšší 

soud se takovým případem zabýval již v rámci své nové rozhodovací praxe, tedy za optiky, že 

souběžně uzavřená pracovní smlouva se stává dodatkem ke smlouvě o výkonu funkce (byť 

v rozhodnutí týkajícím se souběhu funkce ředitelky obecně prospěšné společnosti). Nejvyšší 

soud rozhodl, že souběžně uzavřenou pracovní smlouvou sice nevznikl pracovní poměr, avšak 

odvoláním ředitelky bez dalšího nekončí vztah založený smlouvou o výkonu funkce, neboť 

strany tento vztah podrobily zákoníku práce. Nastupuje tedy ust. § 73a odst. 2 věta první 

zákoníku práce, které stanoví, že: „Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího 

zaměstnance pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout 

změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho 

zdravotnímu stavu a kvalifikaci“. Nejvyšší soud tedy uzavřel, že pokud se strany dobrovolně 

podřídily zákoníku práce, lze odkaz na zákoník práce v rozsahu, v němž směřuje na ustanovení 

§ 73 a 73a zákoníku práce, považovat za ujednání o tom, že bude-li ředitelka společnosti ze své 

funkce odvolána, bude jí nabídnuta jiná práce, popř. s ní bude vztah následně ukončen postupem 

předvídaným v ustanovení § 73a odst. 2 a 3 zákoníku práce, které strany učinily (spolu s celým 

zákoníkem práce) součástí jejich smlouvy o výkonu funkce (NS 29 Cdo 3478/2016) 68.  

 
68 Nejvyšší soud však v tomto rozhodnutí dovolatelkou napadené rozhodnutí potvrdil, neboť dovolatelka se 

domáhala určení, že její pracovní poměr trvá, čemuž Nejvyšší soud vyhovět nemohl, neboť dle ustálené judikatury 
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Tyto závěry se však pravděpodobně již neuplatní po 30. 7. 2020, kdy nabyla účinnosti 

novela zákoníku práce č. 285/2020 Sb. Dle ust. § 73 zákoníku práce v aktuálním znění totiž již 

není možné sjednat tzv. doložku odvolatelnosti s jinými vedoucími zaměstnanci než těmi, 

o kterých tak stanoví ust. § 73 odst. 3 zákoníku práce (důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí, 

že motivem změny je ochrana zaměstnance, který přijme sjednání takové doložky, aby uvedené 

pracovní místo získal nebo si ho udržel). Domnívám se tedy, že tento výklad je již nepoužitelný, 

neboť zákon již neumožňuje se od tohoto ustanovení odchýlit a sjednat doložku odvolatelnosti 

v jiných případech než v zákoně jmenovaných. Dle mého názoru tedy nelze dospět k jinému 

závěru, než že se pro tento případ ust. § 73a odst. 2 zákoníku práce již neuplatní. 

Pracovní poměr tedy po ukončení výkonu funkce automaticky nevznikne ani se neobnoví. 

V této otázce nelze příliš vycházet z dřívější judikatury, jelikož dle této byla pracovní smlouva 

uzavřená se členem statutárního orgánu neplatná, nicméně vzhledem k tomu, že pracovní poměr 

nebyl založen ani dle původní ani dle „nové“ judikatury, domnívám se, že v tomto ohledu je 

původní judikatura použitelná. Dle ustálené judikatury totiž k „obživnutí“ pracovního poměru 

nedošlo ani v případě, že zaměstnanec po zániku výkonu funkce člena statutárního orgánu 

pokračoval v práci dle pracovní smlouvy, jelikož „ze samotné skutečnosti, že žalobce po 

odvolání z funkce jednatele pokračoval s vědomím žalovaného ve výkonu činnosti v jeho 

prospěch, nelze dovodit vůli žalovaného jmenovat žalobce do funkce generálního ředitele“ (NS 

21 Cdo 1028/2012). Ke stejnému závěru dospějeme také za použití argumentu a minori ad 

maius, tedy pokud nedojde k obnovení pracovního poměru uzavřeného a platného před 

jmenováním člena statutárního orgánu do funkce, tím spíše k obnovení (založení) pracovního 

poměru nedojde, byla-li pracovní smlouva uzavřena až po jmenování člena statutárního orgánu 

do funkce, když se tato stane při splnění stanovených předpokladů dodatkem ke smlouvě 

o výkonu funkce.  

V případě, že dojde ke konkludentnímu ukončení pracovní smlouvy okamžikem jmenování 

zaměstnance členem statutárního orgánu ani v případě, že se pracovní smlouva stane dodatkem 

ke smlouvě o výkonu funkce, se tedy po zániku této funkce pracovní poměr neobnoví, ani 

nevznikne. Strany si však ve světle výše uvedených rozhodnutí Nejvyššího soudu mohou 

sjednat, že pracovní poměr po ukončení funkce člena statutárního orgánu obživne, resp. sjednat 

si závazek uzavřít novou pracovní smlouvu, jež založí pracovní poměr totožný s tím, který 

zanikl v souvislosti se vznikem funkce člena statutárního orgánu, případně obdobný právům 

a povinnostem sjednaným ve smlouvě o výkonu funkce. Ať se však jedná o případy posuzované 

 
ani podřízením vztahu společnosti (v tomto případě obecně prospěšné společnosti) a statutárního orgánu zákoníku 

práce pracovní poměr nevznikne.  
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dle ust. § 66d obchodního zákoníku nebo podle nové úpravy, dle Nejvyššího soudu je třeba 

zjišťovat primárně vůli stran, která je, je-li v mezích zákona, rozhodující.  
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6.  Aplikační problémy aktuální judikatury v praxi 

V souladu s aktuální judikaturou Nejvyššího soudu se má pracovní smlouva uzavřená po 

nebo současně se jmenováním do funkce člena statutárního orgánu považovat za smlouvu 

o výkonu funkce anebo její dodatek, splňuje-li požadavky kladené zákonem, případně 

společenskou smlouvou nebo stanovami, na smlouvu o výkonu funkce. Taková smlouva tedy 

není s to založit pracovní poměr; strany si pouze mohou tímto způsobem ujednat, že podřídí 

zákoníku práce taková práva a povinnosti, jež nezpůsobí rozpor s kogentní úpravou občanského 

zákoníku nebo zákona o obchodních korporacích.  

Od okamžiku publikace výše uvedeného zlomového rozsudku Nejvyššího soudu (NS 31 

Cdo 4831/2017) však odpadl důvod k uzavírání souběžných pracovních smluv se členy 

statutárního orgánu, neboť jím bylo postaveno najisto, že taková smlouva (ani relativně 

neplatný) pracovní poměr skutečně nezaloží. Praxe naopak bude směřovat k tomu, že se 

zákoníku práce bude podřizovat samotná smlouva o výkonu funkce, resp. ta její ujednání, která 

nezpůsobí rozpor s kogentními ustanoveními občanskoprávní úpravy. Strany tak ve smlouvě 

o výkonu funkce mohou odkázat na zákoník práce v otázce dovolené, odstupného, cestovních 

náhrad či povinnosti společnosti nahradit členu statutárního orgánu škodu nebo nemajetkovou 

újmu způsobenou úrazem vzniklým při výkonu funkce člena statutárního orgánu apod.69 

Podřízení smlouvy o výkonu funkce jako celku pracovněprávní úpravě však může způsobit 

značné výkladové potíže, jelikož bude nutné posuzovat, jaká konkrétní práva a povinnosti 

z pracovněprávní úpravy lze na vztah aplikovat, aniž by došlo k rozporu s kogentními normami 

(což není vždy zcela jednoznačné) a případně také, jak je možné tato práva a povinnosti 

modifikovat, aby takový rozpor nezakládaly. Za účelem předejití právní nejistoty stran ohledně 

obsahu jejich smlouvy lze tedy jedině doporučit vložit do smlouvy o výkonu funkce člena 

statutárního orgánu pouze jednotlivá ujednání zakládající práva či povinnosti známá 

z pracovněprávních vztahů, spíše než smlouvu o výkonu funkce podřizovat zákoníku práce jako 

celek.  

I v případě převzetí konkrétních práv a povinností z pracovněprávní úpravy však mohou 

vzniknout nejasnosti ohledně způsobu jejich aplikace na právní vztah odlišné povahy, jakým je 

výkon funkce člena statutárního orgánu, byť se strany alespoň mohou spoléhat na platnost 

těchto ujednání, nerozhodne-li soud na návrh jedné ze stran jinak. Dále jsou uvedeny hlavní 

 
69 Nutno zmínit, že smlouvy o výkonu funkce ujednání takových práv, zejména dovolené, často obsahovaly již 

v období před touto „novou“ soudní judikaturou.  
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oblasti, které mohou v případě podřízení smlouvy o výkonu funkce pracovněprávní úpravě činit 

výkladové problémy a které by tedy měly být ve smlouvě výslovně a konkrétně upraveny. 

Podstatným motivem pro uzavírání souběžných pracovních smluv byla snaha o omezení 

odpovědnosti člena statutárního orgánu. Jak již bylo v této práci uvedeno, podřízením smlouvy 

o výkonu funkce zákoníku práce, jakož ani jinou úpravou, nelze dosáhnout jakéhokoliv 

omezení zákonné odpovědnosti člena statutárního orgánu a bude se tedy vždy aplikovat 

neomezená objektivní odpovědnost za porušení péče řádného hospodáře. To se týká i s tím 

spojené povinnosti k náhradě škody a případného ručení za závazky společnosti dle ust. § 68 

zákona o obchodních korporacích. Omezení povinnosti zaměstnance k náhradě škody dle ust. 

§ 257 zákoníku práce se tedy nepoužije a v případě, že bude smlouva o výkonu funkce na toto 

ustanovení odkazovat, bude takové ujednání neplatné. V opačném případě by totiž mohlo 

docházet k nepřípustnému zneužívání práva ke škodě nejen společnosti, ale zejména jejích 

věřitelů. Společnost však může v zájmu členů statutárního orgánu, potažmo v zájmu samotné 

společnosti a jejích věřitelů, uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů, 

tzv. Directors and Officers liability Insurance (D&O), které jako pojistník uzavírá společnost, 

kryje však osobní odpovědnost členů jejího statutárního orgánu a společnost je tedy zpravidla 

také příjemcem pojistného plnění. 

Co se týče odměňování, před zákoníkem práce budou mít vždy přednost ustanovení zákona 

o obchodních korporacích stanovující podmínky pro sjednání odměny člena statutárního 

orgánu, tedy povinnost uvedení výše odměny ve smlouvě o výkonu funkce schvalované valnou 

hromadou, případně schválení jiné odměny plynoucí z výkonu funkce valnou hromadou (ust. 

§ 59 odst. 3 a ust. § 61 odst. 1 ZOK). Na člena statutárního orgánu se tedy neaplikuje úprava 

zákoníku práce týkající se odměňování zaměstnanců (příplatky ke mzdě dle zákoníku práce, 

nárok na odměnu alespoň ve výši zaručené mzdy apod.). Bude-li však dodržen způsob sjednání 

odměny člena statutárního orgánu dle zákona o obchodních korporacích, nic nebrání stranám 

smlouvy sjednat ve smlouvě o výkonu funkce například odměnu za práci o víkendech či za 

přesčas nebo jiné příplatky.  

S tím souvisí také otázka pracovní doby člena statutárního orgánu a doby odpočinku. Je 

zjevné, že nelze aplikovat pravidlo, že pracovní dobu určuje jednostranně zaměstnavatel 

(společnost) dle ust. § 81 zákoníku práce. Není však dle mého názoru v rozporu s kogentními 

ustanoveními zákona o obchodních korporacích, dohodnou-li si člen statutárního orgánu 

a společnost ve smlouvě o výkonu funkce, že člen statutárního orgánu bude svou činnost 

vykonávat na pracovišti v běžné pracovní době ostatních zaměstnanců s přestávkami ve stejném 

rozsahu. Takové ujednání však nebude platit bezpodmínečně, jelikož člen statutárního orgánu, 
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vázán povinností péče řádného hospodáře, bude muset své povinnosti vykonávat i mimo tuto 

„pracovní dobu“, bude-li to situace vyžadovat. Tato určitá „pohotovost“ člena statutárního 

orgánu totiž vyplývá z charakteru jeho funkce. To však mohou kompenzovat výše zmíněné 

odměny za práci o víkendu či za přesčas.  

Co se týče dovolené, nespatřuji žádnou překážku pro její ujednání ve smlouvě o výkonu 

funkce, v praxi jde dokonce o poměrně běžný obsah této smlouvy. Je však třeba zdůraznit, že 

člen statutárního orgánu je vázán péčí řádného hospodáře i v průběhu čerpání placeného 

(i neplaceného) volna, zkrátka po celou dobu, kdy funkci vykonává. Člen statutárního orgánu 

by tedy měl být schopen i v průběhu dovolené činit nezbytná opatření v souladu s povinností 

péče řádného hospodáře, zejména učinit potřebné kroky k zabránění hrozící škodě.  

Obdobné platí o překážkách v práci. V současné době je velmi aktuálním tématem 

karanténa. V důsledku pandemie nemoci Covid-19, jež v České republice propukla na jaře a na 

podzim roku 2020, totiž v karanténě skončily statisíce zaměstnanců, ale i členů statutárních 

orgánů. V případě, že zaměstnanec nemůže vykonávat práci z domova, jedná se o překážku 

v práci na straně zaměstnance, za níž mu náleží náhrada mzdy. V případě, že je karanténa 

nařízena členu statutárního orgánu, není zbaven svých povinností, přestože je musí vykonávat 

v rámci svých možností z domova. Člen statutárního orgánu tedy není zbaven odpovědnosti 

jednat s péčí řádného hospodáře ani nastanou-li na jeho straně krátkodobé či dlouhodobé 

překážky v práci ve smyslu zákoníku práce (ust. § 191 a násl. ZP), tj. například uvedená 

karanténa, dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování 

dítěte mladšího 10 let, péče o dítě mladší 10 let, výkon veřejné funkce, výkon občanských 

povinností, zvyšování rekvalifikace apod. Sjednání takových překážek v práci, u některých 

z nichž náleží zaměstnanci (členovi statutárního orgánu) náhrada mzdy, by mělo odpovídat 

velikosti a charakteru společnosti. Například jednatelka malé společnosti bez zaměstnanců 

spíše může svou funkci nadále vykonávat, aniž by hrozilo porušení povinnosti péče řádného 

hospodáře, i v průběhu mateřské či rodičovské dovolené. Členka představenstva obchodní 

korporace se stovkami zaměstnanců však pravděpodobně spíše nikoliv. V některých případech 

tedy není na závadu sjednání překážek v práci, při nichž však musí nezbytné úkony člen 

statutárního orgánu z hlediska zachování péče řádného hospodáře činit i nadále, byť například 

z domova. V některých případech, zejména u dlouhodobých překážek, by však měl člen 

statutárního orgánu, který pro takovou překážku není schopen vykonávat svou funkci s péčí 
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řádného hospodáře, z toho pro sebe vyvodit důsledky ve smyslu ust. § 159 odst. 1 věty druhé 

NOZ70, tedy z funkce odstoupit.  

Obdobná situace je i u pracovní neschopnosti, jakožto jedné z pracovních překážek. Ačkoliv 

zaměstnanec není povinen v průběhu pracovní neschopnosti činit pracovní úkony, člen 

statutárního orgánu musí i v průběhu pracovní neschopnosti konat nezbytná opatření, zejména 

k odvrácení hrozících škod, dovoluje-li mu to objektivně zdravotní stav. Jak je blíže 

specifikováno v kapitole 3.4.1, jednatelům, jakož i členům představenstva, náleží dávky 

nemocenského pojištění. Na rozdíl od zaměstnanců však nemají nárok na náhradu mzdy 

v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti. Předpokladem vzniku nároku na nemocenské je dle 

ust. § 16 písm. a) zákona o nemocenském pojištění skutečnost, že člen statutárního orgánu 

nepobírá po dobu „pracovní“ neschopnosti odměnu sjednanou ve smlouvě o výkonu funkce. 

Tato problematika by tedy měla být ve smlouvě o výkonu funkce upravena s ohledem na 

specifika výkonu funkce člena statutárního orgánu (v úvahu přicházejí např. tzv. „sick days“ 

tedy dny placeného volna v případě zdravotních potíží)71. Nic rovněž nebrání členovi 

statutárního orgánu a společnosti, aby si sjednali povinnost společnosti poskytnout členovi 

statutárního orgánu náhradu odměny v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti ve výši 60 % 

průměrné odměny jako v případě zaměstnanců. To se zdá být vhodným řešením s ohledem na 

skutečnost, že člen statutárního orgánu není ani během pracovní neschopnosti zbaven 

povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a musí tedy činit nezbytné úkony, které naplnění 

této povinnosti vyžaduje, dovoluje-li mu to jeho zdravotní stav. 

Další zaměstnaneckou výhodou, pro niž v minulosti často docházelo k uzavírání 

souběžných pracovních smluv, je ochrana před okamžitou výpovědí. Členy statutárního orgánu 

je totiž možné odvolat kdykoliv, bez uvedení důvodu72 a s okamžitou platností. V případě 

pracovního poměru však lze se zaměstnancem ukončit pracovní poměr pouze ze 

zákonem vyjmenovaných důvodů (ust. § 52 ZP) a pro obě strany platí rovněž zákonná 

výpovědní doba (ust. § 51 ZP). Domnívám se však, že ani ve světle uvedených posledních 

rozhodnutí Nejvyššího soudu tuto ochranu členové statutárního orgánu nezískají, neboť 

možnost odvolat člena statutárního orgánu kdykoliv a bez dalšího je zjevně kogentním 

ustanovením, od něhož se nelze odchýlit. Takový závěr je legitimní zejména s ohledem na 

 
70Dle tohoto ustanovení se má za to, že jedná nedbale, „kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to 

musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“ 
71 V případě nemoci by člen statutárního orgánu neztratil nárok na odměnu za dny, v které se nedostaví na 

pracoviště, pokud smlouva o výkonu funkce obsahuje povinnost vykonávat funkci v určeném místě a pokud ze 

způsobu sjednání odměny vyplývá, že mu v takovém případě odměna nenáleží. 
72 Nepočítaje formální odůvodnění návrhu usnesení valné hromady, případně dozorčí rady.  
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ochranu zájmů společnosti, jejímž zákonným zástupcem člen statutárního orgánu je. V případě 

ztráty důvěry si tedy nelze představit situaci, kdy člen statutárního orgánu zůstává ve funkci 

i přes nesouhlas společníků či akcionářů. Totéž platí v případě, že daná osoba ztratí 

předpoklady stanovené zákonem pro výkon funkce člena statutárního orgánu. S ohledem na 

širokou odpovědnost člena statutárního orgánu, který je povinen z funkce odstoupit, pokud není 

schopen vykonávat ji s péčí řádného hospodáře, stejně tak nelze po členovi statutárního orgánu 

požadovat jeho další setrvání ve funkci proti jeho vůli73. Nic však nebrání tomu, aby byl ve 

smlouvě o výkonu funkce sjednán nárok na odstupné, které může členovi statutárního orgánu 

efektivně kompenzovat toto riziko.74 Strany se rovněž mohou zavázat k povinnosti uzavřít 

pracovní smlouvu na jinou vedoucí pozici po ukončení výkonu funkce člena statutárního 

orgánu.  

Jako značně problematickou však spatřuji otázku náhrady škody za pracovní úraz. Ačkoliv 

se výkon funkce člena statutárního orgánu nezdá být zdraví ohrožujícím, na rozdíl od 

zaměstnanců pracujících například v těžkých provozech, může přesto při výkonu povinností 

člena statutárního orgánu dojít kupříkladu k autonehodě, která by byla, pokud by se jednalo 

o zaměstnance na pracovní cestě, považována za pracovní úraz. Jelikož náhrada újmy, zejména 

v případě trvalých následků či smrti, dosahuje vysokých finančních částek, které nemusí být 

zaměstnavatel schopen uhradit, je tento povinen za každého zaměstnance odvádět platby 

pojistného na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou pracovním úrazem (viz 

kapitola 3.3). Toto pojištění se však nevztahuje na člena statutárního orgánu. V případě, že 

společnost a člen statutárního orgánu podřídí smlouvu o výkonu funkce režimu zákoníku práce, 

který stanovuje povinnost nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a vznikne-li členu statutárního orgánu škoda nebo 

nemajetková újma v důsledku úrazu při plnění jeho úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (ust. 

§ 269 odst. 1 a 2 ZP), společnost by mu měla škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou 

„pracovním“ úrazem či nemocí z „povolání“ nahradit. Společnost by však ani v případě, že by 

hradila za člena statutárního orgánu platby pojistného na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

za škodu při pracovním úrazu, neobdržela od pojišťovny žádné plnění, jelikož pojištění nemůže 

v souladu s vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

 
73 Funkce statutárního orgánu však ze zákona končí až uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, 

neschválí-li příslušný orgán obchodní korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce (ust. § 59 

odst. 3 ZOK). 
74 Možnost sjednání dohody stran smlouvy o výkonu funkce o tom, že i po zániku funkce bude společnost 

poskytovat (bývalému) členovi představenstva určité plnění a (bývalý) člen představenstva bude pro společnost 

vykonávat určité činnosti, potvrzuje i Nejvyšší soud (např. NS 29 Cdo 4082/2016). 
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odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, platně 

vzniknout. Dle ust. § 1 odst. 3 této vyhlášky totiž zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního 

pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele, v případě člena statutárního orgánu tedy ke vzniku 

pojištění nedojde a pojišťovna tedy není povinna pojistné plnění poskytnout. Společnost se tedy 

v důsledku podřízení smlouvy o výkonu funkce zákoníku práce či v důsledku sjednání 

povinnosti společnosti nahradit členu statutárního orgánu škodu nebo nemajetkovou újmu, 

která mu vznikne v souvislosti s pracovním úrazem, v případě vážného úrazu člena statutárního 

orgánu může dostat i do platební neschopnosti. Řešení této situace může přinést jedině 

legislativní změna, dle které by se za zaměstnance ve smyslu uvedené vyhlášky považoval 

i člen statutárního orgánu společnosti, do té doby však lze doporučit úpravu zákoníku práce do 

smlouvy o výkonu funkce nepřenášet, resp. ji výslovně vyloučit v případě podřízení (celé) 

smlouvy o výkonu funkce zákoníku práce.  

Strany smlouvy také mohou uzavřít dohodu o tom, že společnost bude za členy statutárního 

orgánu hradit platby soukromého úrazového pojištění. To je však ve srovnání s pojištěním 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání výrazně 

nákladnější variantou. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu se totiž počítá 

z vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení, přičemž sazba pojistného je 

stanovena v příloze vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 

pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

a pohybuje se od 2,8 do 50,4 promile dle vykonávané ekonomické činnosti. Například v případě 

zaměstnance stavební společnosti sazba odpovídá 9,8 promile a při výši hrubé mzdy 30.000,- 

Kč činí čtvrtletní pojištění 882,- Kč. Výši náhrady újmy zaměstnance pak stanovuje ve svých 

přílohách nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského 

uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen „nařízení vlády 

o odškodňování“).  

Výše pojistného srovnatelného75 komerčního úrazového pojištění se však pohybuje 

v rozmezí zhruba 1.800 – 2.000,- Kč měsíčně, přičemž takové pojištění nabízí pojistné plnění 

 
75 Náklady pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a náklady 

komerčního úrazového pojištění lze porovnat pouze přibližně, neboť komerční pojišťovny stanovují odlišný 

systém kategorií a bodových hodnocení pro stanovení výše pojistného plnění.  
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ve výši 600.000 Kč v případě smrti76, 1.500.000 Kč v případě trvalých následků77, denní 

odškodné ve výši 1.500 Kč za jeden den léčení (maximálně po 365 dnů)78 a náhradu léčebných 

výloh.79 Je však třeba uvést, že úrazové pojištění pokrývá veškeré úrazy, tedy nikoliv jen úrazy 

pracovní.  

Dle dosavadní judikatury rovněž platilo, že pokud se strany dobrovolně podřídily zákoníku 

práce, odkaz na zákoník práce (v rozsahu, v němž směřuje na ustanovení § 73 a 73a zákoníku 

práce) byl považován za ujednání o tom, že bude-li člen statutárního orgánu ze své funkce 

odvolán, bude této osobě nabídnuta jiná práce nebo s ní bude vztah následně ukončen postupem 

předvídaným v ustanovení § 73a odst. 2 a 3 zákoníku práce (NS 29 Cdo 3478/2016). Jak jsem 

však již uvedla v kapitole 5.3.4, domnívám se, že tato judikatura již není použitelná, s ohledem 

na změnu zákoníku práce účinnou od 1. 7. 2020, dle které již není možné sjednat si doložku 

odvolatelnosti u jiných vedoucích pracovních míst než těch vymezených v ust. § 73 odst. 3 

zákoníku práce, nedospěje-li budoucí judikatura k tomu, že lze výkon funkce člena statutárního 

orgánu podřadit pod některé z těchto vedoucích pracovních míst80. Než tento závěr judikatura 

potvrdí či vyvrátí, lze společnosti, která nemá v úmyslu postupovat dle ust. § 73a zákoníku 

práce, doporučit z opatrnosti nepodřizovat (celou) smlouvu o výkonu funkce zákoníku práce, 

naopak by měla ve smlouvě o výkonu funkce raději uvést, že se uvedené ustanovení nepoužije. 

Výše uvedená doporučení platí pro případy podřízení smlouvy o výkonu funkce zákoníku 

práce, tedy pro situace, v nichž nefiguruje existující pracovní poměr. V případě, že je však do 

funkce člena statutárního orgánu jmenován dosavadní zaměstnanec společnosti, měla by si být 

taková osoba vědoma toho, že tímto okamžikem zaniká v souladu s ustálenou judikaturou 

konkludentní dohodou dosavadní pracovní poměr. Smlouvou o výkonu funkce by tedy měla 

 
76 Zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele vyplatit jednorázové odškodnění pozůstalých ve výši 

240.000,- Kč a náhradu na výživu pozůstalých ve výši až 80 % průměrného výdělku zaměstnance (§ 271h a § 271i 

ZP). V důsledku novely zákoníku práce č. 285/2020 Sb., je však od 1. 1. 2021 jednorázová náhrada stanovena ve 

výši dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku 

předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém právo na tuto náhradu vzniklo, tj. v případě vzniku práva na náhradu 

v roce 2020 dvacetinásobek částky 33.429,- Kč (ČSÚ, 2019), tj. celkem 668.580,- Kč. 
77 Nařízení vlády o odškodňování stanovuje ve své příloze č. 3 počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského 

uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem v rozmezí 30 – 6.000, při sazbě 250 Kč/1 

bod tedy činí maximální možná náhrada 1.500.000,- Kč. 
78 Nařízení vlády o odškodňování stanovuje ve své příloze č. 2 počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá 

poškození zdraví způsobená pracovním úrazem v rozmezí 2 – 2.400, při sazbě 250 Kč/1 bod tedy činí maximální 

možná náhrada 600.000,- Kč. V případě denního odškodného komerčního pojištění ve výši 1.500,- Kč po dobu 

365 dnů by pak pojištěnec získal pojistné plnění ve výši 547.500,- Kč.  
79 Uvedená pojistná plnění byla převzata z nabídky České podnikatelské pojišťovny, a.s., která byla vyhodnocena 

za uvedených kritérií jako nejvýhodnější.  
80 Soudy by musely dospět svým výkladem k závěru, že funkce člena statutárního orgánu je vedoucím pracovním 

místem dle ust. § 73 odst. 3 zákoníku práce, dle kterého jsou v případě právnické osoby vedoucími zaměstnanci 

osoby v přímé řídící působnosti statutárního orgánu nebo jeho podřízeného; to by však, domnívám se, již 

znamenalo nepřípustné soudcovské dotváření práva.   
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být tato skutečnost této osobě dostatečně kompenzována, například sjednáním odstupného při 

ukončení výkonu funkce člena statutárního orgánu nebo sjednáním povinnosti společnosti 

nabídnout po ukončení funkce této osobě jiné odpovídající pracovní místo.  

Otázkou také je, jak by soudy nahlížely na případ, kdy by strany písemně proklamovaly, že 

jmenováním do funkce člena statutárního orgánu dosavadní pracovní poměr nezamýšlí ukončit, 

neboť pak by nepřicházela v potaz konstrukce vytvořená judikaturou, že jmenováním do funkce 

dochází ke konkludentní dohodě o ukončení pracovního poměru. Je také otázkou, jak by se 

soudy vypořádaly s případem, kdy by byla ve lhůtě podána žaloba na určení neplatnosti takové 

dohody dle ust. § 72 zákoníku práce. Není zcela vyloučeno, že by v případě nemožnosti dovodit 

konkludentní dohodu o ukončení pracovního poměru na takový pracovní poměr mohlo být 

nahlíženo jako na „spící pracovní poměr“, s kterým pracuje například německá právní teorie, 

který by se po ukončení funkce člena statutárního orgánu automaticky obnovil (viz kapitola 

7.1.3). Na potvrzení takového závěru judikaturou si však budeme muset ještě počkat.  
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7. Právní úprava a judikatura ve vybraných státech EU a judikatura 

Soudního dvora Evropské unie 

V následujících kapitolách bude představena z hlediska zaměření této práce relevantní 

právní úprava a judikatura Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky. Obě právní 

úpravy byly zvoleny s ohledem na jejich územní a historickou blízkost České republice. 

V prvém případě se navíc jedná o významnou právní úpravu propracovanou za 120 let81 

a v druhém případě jde o právní úpravu, jež se od české (československé) právní úpravy 

oddělila v roce 1993 a vychází tedy ze stejných základů. Kritériem rovněž bylo, aby šlo 

o členský stát Evropské unie. Po srovnání německé a slovenské právní úpravy a judikatury bude 

zmíněna rovněž relevantní judikatura Soudního dvora Evropské unie. Srovnání zahraniční 

právní úpravy poslouží rovněž ke zpracování návrhu právní úpravy de lege ferenda, který bude 

představen v poslední kapitole.  

 

7.1. Spolková republika Německo 

7.1.1. Pracovněprávní úprava 

Spolková republika Německo (dále jen jako „SRN“) na rozdíl od české a slovenské úpravy 

nepřijala jednotnou kodifikaci pracovního práva. Jeho hlavním pramenem je německý 

občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch, dále jen „BGB“), jejž doplňuje řada speciálních 

zákonů jako například Kündigungsschutzgesetz (zákon o ochraně před výpovědí), 

Bundesurlaubsgesetz (spolkový zákon o dovolené), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

(všeobecný zákon o rovném zacházení), Mindestlohngesetz (zákon o minimální mzdě), Gesetz über 

den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen (zákon o dokladu 

o podstatných podmínkách pracovního poměru), Teilzeit- und Befristungsgesetz (zákon o práci na 

částečný pracovní úvazek a o pracovních poměrech na dobu určitou), Sozialgesetzbuch (Německý 

sociální zákoník, dále jen „SGB“82), Arbeitnehmererfindungsgesetz (zákon o zaměstnaneckých 

vynálezech), Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer (zákon o podpoře 

zaměstnanecké spoluúčasti), Arbeitsgerichtsgesetz (zákon o pracovním soudu) apod.  

BGB pracovní vztah definuje následovně: „Zaměstnanec je na základě pracovní smlouvy 

povinen v osobní závislosti vykonávat pro jiného dle jeho pokynů jím stanovenou práci. Tyto pokyny 

mohou zahrnovat určení obsahu, způsobu provedení, času a místa práce“ 83 (ust. § 611a odst. 1 

BGB). Uvedené ustanovení dále určuje podmínky, za kterých lze na pracovníka pohlížet jako na 

 
81 Německý občanský zákoník je účinný od roku 1900.  
82 Německý sociální zákoník je tvořen dvanácti částmi, označovanými jako SGB I – XII.  
83 Citace německé právní úpravy v této práci jsou volným překladem originálního textu. 
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podřízeného pokynům zaměstnavatele, přičemž jak je uvedeno dále, existence podřízenosti je pro 

posouzení právních vztahů společnosti a zaměstnance, ale i člena statutárního orgánu, v SRN 

zásadní: „Podřízen pokynům je ten, kdo si v zásadě nemůže svoji činnost sám volně organizovat 

a určovat si pracovní dobu. Stupeň osobní závislosti závisí na povaze příslušné činnosti.“ 

Ustanovení § 611 BGB dále stanovuje, že „[p]ro určení, zda existuje pracovní smlouva, je třeba 

posoudit všechny okolnosti“ a „[p]ro určení, zda jde o pracovní poměr, je podstatné skutečné 

plnění smlouvy, nikoliv pojmenování smlouvy“ (ust. § 611a odst. 1 BGB).  

Pracovní smlouva nemusí být dle právního řádu SRN na rozdíl od české právní úpravy 

sjednána písemně.84 Zákon o dokladu o podstatných podmínkách pracovního poměru (Gesetz 

über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen) nicméně 

stanovuje zaměstnavateli povinnost vystavit zaměstnanci do jednoho měsíce ode dne nástupu 

do práce písemné potvrzení o vzniku pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru však 

musí být písemné vždy, ať se již jedná o ukončení dohodou nebo jednostrannou výpovědí (ust. 

§ 623 BGB).  

Tak jako český právní řád poskytuje i právní řád SRN zaměstnancům řadu ochran a výhod, 

jako je například výpovědní doba odstupňovaná dle doby trvání pracovního poměru (ust. § 622 

BGB)85 či zákonná dovolená, která činí nejméně 24 dnů (ust. § 3 spolkového zákona 

o dovolené). Co se však týče odpovědnosti zaměstnance za škodu, postupuje se dle obecné 

právní úpravy odpovědnosti za škodu stanovené v BGB (ust. § 280 BGB). Dle ustálené 

judikatury Spolkového pracovního soudu (Bundesarbeitsgericht, dále také jen „BAG“) je 

nicméně odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou při výkonu činnosti na základě 

pracovní smlouvy omezena, přičemž se při určení, do jaké míry má zaměstnanec za škodu 

odpovídat, musí v každém konkrétním případě posoudit celkové okolnosti tak, aby byl výsledek 

spravedlivý a přiměřený (BAG GS 1/89). V případě zavinění z nedbalosti je škoda rozdělena 

mezi zaměstnance a zaměstnavatele, v případě hrubé nedbalosti je zaměstnanec obecně 

odpovědný za celou škodu, soudy však v jednotlivých případech povinnost k náhradě škody dle 

konkrétních okolností moderují, aby bylo dosaženo spravedlivého výsledku (srov. BAG 8 AZR 

418/09).  

 

 
84 Existují však výjimky pro určité případy, např. dle ustanovení § 14 odst. 4 zákona Teilzeit- und Befristungsgesetz 

(zákon o práci na částečný pracovní úvazek a o pracovních poměrech na dobu určitou) je zákonem předepsaná 

písemná forma pro ujednání o pracovním poměru na dobu určitou, to se však týká pouze tohoto ustanovení 

smlouvy, zbývající části smlouvy mohou být sjednány ústně.  
85 V případě tzv. mimořádné výpovědi (außerordentliche Kündigung) z tzv. „důležitého důvodu“, jehož podmínky 

stanovuje BGB, je pracovní poměr zrušen okamžitě (ust. § 626 BGB). 
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7.1.2. Úprava postavení člena statutárního orgánu 

Statutárním orgánem německé společnosti s ručením omezením (Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, GmbH) je jeden nebo více jednatelů (Geschäftsführer). Statutárním 

orgánem německé akciové společnosti (Aktiengesellschaft) je představenstvo (Vorstand). 

V SRN se vztah statutárního orgánu a společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti 

řídí zejména zákonem o společnostech s ručením omezeným (Gesetz betreffend die 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung, dále jen „GmbHG“) nebo akciovým zákonem 

(Aktiengesetz, dále jen „AktG“). 

Co se týče odpovědnosti člena statutárního orgánu za škodu, je právní úprava SRN obdobná 

právní úpravě české. Člen statutárního orgánu je povinen jednat s péčí řádného hospodáře 

(Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes) (ust. § 43 odst. 1 GmbHG a ust. § 93 odst. 1 

AktG). Německá právní úprava zná rovněž ekvivalent pravidla podnikatelského úsudku 

stanoveného v ust. § 51 zákona o obchodních korporacích, podle kterého se nejedná o porušení 

povinnosti, pokud člen představenstva mohl při podnikatelském rozhodnutí rozumně 

předpokládat, že jedná na základě přiměřených informací a ve prospěch společnosti (ust. § 93 

odst. 1 věta druhá AktG)86.  

Mezi povahou výkonu funkce jednatele a člena představenstva lze spatřovat podstatné 

rozdíly, a to zejména co se týče jejich „podřízenosti“. Jednatel je totiž při výkonu své činnosti 

narozdíl od člena představenstva povinen dodržovat pokyny valné hromady (ust. § 37 odst. 1 

GmbHG). V případě členů představenstva však platí zákaz udělování pokynů obchodního 

vedení s výjimkou výslovné žádosti představenstva (ust. § 119 odst. 2 AktG). Valná hromada 

je rovněž oprávněna jednatele kdykoliv bez uvedení důvodu odvolat (ust. § 38 GmbHG). 

V případě akciové společnosti pak může člena představenstva odvolat dozorčí rada pouze na 

základě tzv. „důležitého důvodu“, které zákon jmenuje demonstrativním výčtem (ust. § 84 

AktG).  

Vztah člena statutárního orgánu a společnosti je do jisté míry dvojkolejný, když německá 

právní úprava rozlišuje mezi tzv. Bestellung (jmenováním do funkce člena statutárního orgánu 

společnosti, kterým osoba nabývá práva a povinnosti člena statutárního orgánu, tj. vnitřní 

a vnější působnost statutárního orgánu) a Anstellung (tzv. „najmutím“87, jehož obsahem jsou 

ostatní práva a povinnosti společnosti a člena statutárního orgánu, jako je odměna, dovolená, 

 
86 Ačkoliv toto pravidlo GmbHG na rozdíl od AktG přímo nestanovuje, platí, že se tímto způsobem může 

z porušení péče řádného hospodáře vyvinit i jednatel (Graewe, 2019: 225). 
87 Překlad pojmu „Anstellung“ jako „najmutí“ byl převzat z publikace JOSKOVÁ, Lucie. Je možný souběh funkce 

v SRN?. Právní rozhledy. 2011, č. 9, s. 321-324. Doslovný překlad odpovídá spíš pojmu „zaměstnání“, který by 

však pro účely této práce mohl být zavádějící.  
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odstupné apod.). Kromě vztahu dle korporátního práva (pozn.: Bestellung) tedy existuje mezi 

společností a jednatelem individuální právní vztah (pozn.: Anstellung či Anstellungsverhältnis), 

který je upraven ve smlouvě označené jako Anstellungsvertrag (dále jen jako „jednatelská 

smlouva“88). Zatímco jmenování do funkce orgánu (rovina Bestellung) je rozhodující pro práva 

a povinnosti statutárního orgánu jako orgánu společnosti, osobní právní postavení této osoby 

závisí na vztahu vyplývajícím z jednatelské smlouvy (rovina Anstellung) (Stein, 1997: 55). 

Bestellung je tedy rozhodnutím příslušného orgánu o jmenování osoby do funkce člena 

statutárního orgánu, kterým tato osoba nabývá práva a povinnosti vyplývající z této funkce na 

základě zákona či zakladatelského právního jednání, kdežto Anstellung spočívá v uzavření 

dvoustranné smlouvy, v níž jsou upravena konkrétní vzájemná práva a povinnosti mezi členem 

statutárního orgánu a společností (Schneider, 2000: 1511). Pravidelným obsahem jednatelské 

smlouvy je sjednání odměny za výkon funkce, sjednání konkurenční doložky či benefitů jakými 

jsou například dovolená či odstupné (Josková, 2011: 321). Pokud jednatelská smlouva 

neobsahuje ujednání o odměně, má člen statutárního orgánu nárok na odměnu v obvyklé výši 

(ust. § 612 BGB). To však neplatí, pokud jednatelská smlouva nebyla vůbec sjednána, 

v takovém případě je výkon funkce bezplatný, nelze-li tedy z konkrétních okolností dovodit, že 

má člen statutárního orgánu právo na odměnu dle ust. § 612 BGB.  

Jednatelská smlouva je do určité míry jakousi obdobou české smlouvy o výkonu funkce. 

Obdobně jako v případě smlouvy o výkonu funkce není pro vznik funkce člena statutárního 

orgánu uzavření jednatelské smlouvy podmínkou. Pokud však není uzavřena v přiměřené lhůtě 

po jmenování člena statutárního orgánu do funkce, může člen statutárního orgánu odstoupit 

z funkce (Schneider, 2000: 1511). Jednatelská smlouva rovněž nesmí být v rozporu s právními 

předpisy, zejména s kogentními ustanoveními AktG a GmbHG (Schneider, 2000: 1512). Vedle 

úpravy jednatelské smlouvy pak mohou být konkrétní práva a povinnosti upraveny ve 

společenské smlouvě (Schneider, 2000: 1511). 

Při uzavírání jednatelské smlouvy za společnost jedná orgán, kterému náleží jmenování 

člena statutárního orgánu (Bestellung), v případě společnosti s ručením omezeným tedy valná 

hromada (ust. § 46 GmbHG) a v případě akciové společnosti dozorčí rada (ust. § 112 AktG). 

Anstellung i Bestellung tedy spadá do kompetence stejného orgánu společnosti. Skutečnost, že 

uzavření, veškeré změny i ukončení jednatelské smlouvy náleží toliko tomuto orgánu, potvrzuje 

i ustálená judikatura (BGH 2 AZR 375/56). Na rozdíl od české právní úpravy tedy nedochází 

k uzavírání smlouvy upravující vzájemná práva a povinnosti člena statutárního orgánu 

 
88 Anstellungsvertrag je zpravidla překládáno jako jednatelská smlouva, nicméně je uzavírána i s členy 

představenstva. 
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a společnosti (tj. v českých poměrech smlouvy o výkonu funkce nebo pracovní smlouvy) 

členem statutárního orgánu (ani jednajícím jako stejná osoba na obou stranách smlouvy, 

popsané „selbstkontrahierung“89 totiž německá úprava neumožňuje). Na rozdíl od tuzemské 

smlouvy o výkonu funkce nemusí být jednatelská smlouva uzavřena písemně, přestože je 

s ohledem na právní jistotu stran taková forma obvyklá. V případě akciové společnosti dokonce 

ani nepodléhá schválení nejvyšším orgánem společnosti, valnou hromadou.90 Rovněž ukončení 

jednatelské smlouvy, na rozdíl od smlouvy pracovní, nevyžaduje písemnou formu (Heuchemer, 

Daleman, 2004: 237). 

Anstellungverhältnis, tedy smluvní vztah ke společnosti založený na základě jednatelské 

smlouvy, automaticky nezaniká odvoláním člena statutárního orgánu z funkce, pokud tedy 

orgán, který člena statutárního orgánu jmenuje a zároveň s ním uzavírá jednatelskou smlouvu, 

nevysloví i vůli vypovědět jednatelskou smlouvu, nebo neobsahuje-li jednatelská smlouva 

ujednání o tom, že Anstellungverhältnis zaniká automaticky s odvoláním člena statutárního 

orgánu (Bürgers, Israel, 2008: 551). V takových případech by však jednatelská smlouva měla 

upravovat výpovědní dobu o délce, která odpovídá délce výpovědní doby zaměstnaneckého 

poměru (Jaeger, Steinbrück, 2018: 410). Anstellungsverhältnis je tedy zpravidla ukončen 

výpovědí či uplynutím času, je-li smlouva uzavřena na dobu určitou, naplněním smluvně 

dohodnuté podmínky, smrtí člena statutárního orgánu nebo zánikem společnosti. Pro úplnost je 

třeba uvést, že ani v případě, že nelze dovodit obnovení původního pracovního vztahu, nedojde 

po zániku Anstellungsverhältnis k jeho přeměně na pracovněprávní vztah (Schneider, 2000: 

1517). 

Jednatelská smlouva je svým charakterem služební smlouvou (Dienstvertrag) ve smyslu 

ust. § 611 a násl. BGB (mezi které německá úprava řadí mimo jiné i smlouvu pracovní 

(Arbeitsvertrag) dle ust. § 611a BGB) s prvky mandátní smlouvy 

(Geschäftsbesorgungsvertrag) dle ust. § 675 a násl. BGB (Heuchemer, Daleman, 2004: 235). 

Ačkoliv je pracovní smlouva podtypem služební smlouvy, konstantní judikatura Spolkového 

soudního dvora (dále jen „BGH“) už od 50. let minulého století vychází z toho, že jednatelská 

smlouva není pracovní smlouvou (BGH II ZR 126/52).  

Komentář k AktG uvádí, že přestože je pro členy představenstva odměna za výkon funkce 

zpravidla jediným příjmem a lze tedy hovořit o hospodářské závislosti na společnosti, nelze 

 
89 Uzavírání smlouvy jednou fyzickou osobou za obě strany smlouvy; obecně upraveno v ust. § 181 BGB. 
90 V případě společnosti s ručením omezeným jednatelská smlouva nepodléhá schválení valnou hromadou, ale 

existence souhlasu valné hromady nutně vyplývá ze skutečnosti, že takovou smlouvu valná hromada přímo 

sjednává. 
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členy představenstva považovat za zaměstnance, neboť nejsou ve vztahu podřízenosti a ani 

dozorčí rada, ani valná hromada, jim nemůže udělovat pokyny. Zároveň ale uvádí, že v případě, 

že je postavení člena představenstva ve skutečnosti podobné zaměstnaneckému poměru, určitá 

ochrana pracovního práva mu náleží (Heuchemer, Daleman, 2004: 235). Komentář ke GmbHG 

shodně uvádí, že jednatele nelze považovat za zaměstnance. V jeho vztahu se společností totiž 

rovněž chybí znak nadřízenosti a podřízenosti, neboť pokyny valné hromady nelze považovat 

za pokyny pracovněprávní povahy (Schneider, 2000: 1518). Neaplikovatelnost pracovněprávní 

úpravy na práva a povinnosti člena statutárního orgánu také vyplývá z jednotlivých speciálních 

zákonů, například zákona o pracovním soudu (Arbeitsgerichtsgesetz, ust. § 5 odst. 1), zákona 

o ochraně před propuštěním (Kündigungsschutzgesetz, ust. § 14 odst. 1) či zákona 

o průmyslových vztazích (Betriebsverfassungsgesetz, ust. § 5 odst. 1), z nichž explicitně 

vyplývá, že za zaměstnance se nepovažují osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho 

členem. Na jednatele s ručením omezeným ani na člena představenstva akciové společnosti se 

rovněž nepoužije úprava konkurenční doložky obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch, ust. 

§ 77), úprava zákona o pracovní době (Arbeitszeitgesetz), zákona o zaměstnaneckých 

vynálezech (Arbeitnehmererfindungsgesetz), zákona o podpoře zaměstnanecké spoluúčasti 

(Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer) či spolkového zákona 

o dovolené (Bundesurlaubsgesetz) (Heuchemer, Daleman, 2004: 237; Schneider, 2000: 1520).  

Judikatura však v některých případech dovodila (viz výše uvedené rozhodnutí BGH II ZR 

126/52), že na postavení člena představenstva lze aplikovat některé pracovněprávní zásady, 

jelikož dlouhodobý vztah člena statutárního orgánu a společnosti se blíží pracovnímu vztahu, 

a to zejména tehdy, kdy je odměna člena statutárního orgánu klíčová pro uspokojování jeho 

životních potřeb. Je zejména nutné rozlišovat mezi členem statutárního orgánu, který je 

současně společníkem či akcionářem s majoritní účastí, a který tedy má ve společnosti 

rozhodující vliv, a externím členem statutárního orgánu či členem statutárního orgánu 

s minoritní účastí. Konkrétní postavení člena statutárního orgánu totiž souvisí s otázkou 

aplikovatelnosti pracovněprávní úpravy, práva sociálního zabezpečení či daňového práva 

(Schneider, 2000: 1510).  

Spolkový sociální soud (Bundessozialgericht, dále také jen „BSG“), rovněž potvrdil, že 

jednatel se nepovažuje za zaměstnance, pokud je sám schopen ovlivňovat rozhodnutí valné 

hromady. Jde tedy o jednatele, který je zároveň společníkem s více než 50% účastí ve 

společnosti, výjimečně také společník s přesně 50% účastí ve společnosti anebo i menší, 

například v případě existence blokující menšiny (BSG B 12 KR 13/17 R; BSG B 12 R 5/16 R). 

Použitelnost pracovněprávních předpisů na postavení člena statutárního orgánu je dovozována 
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zejména tehdy, je-li člen statutárního orgánu vázán pokyny, je na společnosti ekonomicky 

závislý a nemůže zamezit ukončení své funkce (BGH II ZR 92/80). V tomto ohledu je německá 

judikatura v souladu s judikaturou Soudního dvora EU (viz kapitola 7.3). 

BGH se nedávno také zabýval otázkou, zda lze považovat jednatele, kteří nejsou 

zároveň společníky, za zaměstnance ve smyslu zákona o rovném zacházení (Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes, dále jen „AGG“). Ve svém rozhodnutí ze dne 26. 3. 2019 uvedl, 

že jednatel není podle německého práva považován za zaměstnance ani za tzv. „osobu 

obdobného postavení“ (arbeitnehmerähnliche Person) ve smyslu AGG; s ohledem na 

judikaturu Evropského soudního dvora však rozhodl, že pokud jde o ukončení smlouvy 

s jednatelem, který není společníkem, jsou jednatelé považováni za zaměstnance ve smyslu 

AGG (BGH II ZR 244/17). Přísnější postoj vůči statutárnímu orgánu však zastal Spolkový 

pracovní soud, když rozhodl, že pozici jednatele lze připodobnit spíše k zaměstnavateli než 

k zaměstnanci, a to s ohledem na jeho neomezenou pravomoc zastupovat společnost. Pouze ve 

výjimečných případech tedy může být dle Spolkového pracovního soudu na jednatele hleděno 

jako na zaměstnance (BAG 9 AZB 23/18). 

 V oblasti účastenství člena statutárního orgánu na sociálním a zdravotním pojištění je 

postavení člena statutárního orgánu oproti tuzemské právní úpravě značně rozdílné. Rozdíly 

jsou rovněž mezi postavením jednatele a člena představenstva, jakož i mezi postavením 

jednatele, který se podílí na vytváření vůle společnosti, a jednatele, který nikoliv (tedy 

jednatelem, který disponuje menšinovým anebo žádným podílem ve společnosti). Na takového 

jednatele je totiž ve světle ustálené judikatury nahlíženo jako na zaměstnance, a to i v otázce 

účastenství na veřejných pojištění. V takovém případě podléhá stejně jako zaměstnanci 

sociálnímu pojištění (ust. § 20 odst. 1 věta 2 bod 1 SGB XI), důchodovému pojištění (ust. § 1 

odst. 1 č. 1 SGB VI), pojištění v nezaměstnanosti (ust. § 25 odst. 1 SGB III) a zákonnému 

úrazovému pojištění (ust. § 2 odst. 1 č. 1 SGB VII). Jednatelé jsou účastni zdravotního pojištění, 

které je současně nemocenským pojištěním91, i v případě, že je nelze pro účely systému 

sociálního zabezpečení považovat za zaměstnance, obdobně jako jsou zdravotního pojištění 

účastni členové představenstva, a mají tedy nárok na příspěvky „zaměstnavatele“ na jejich 

zdravotní pojištění (ust. § 1 odst. 4 SGB VI ve spojení s ust. § 7 odst. 1 SGB IV a ust. §§ 5 odst. 

 
91 V SRN je zdravotní pojištění spojené s nemocenským pojištěním a je součástí systému sociálního zabezpečení. 
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1 a 257 SGB V). Pokud však jejich příjem přesahuje určitou hranici ročního příjmu, jsou od 

povinné účasti na zdravotním (nemocenském) pojištění osvobozeni92 (ust. § 6 odst. 6 SGB V).  

Členy představenstva však zákonodárce výslovně vyňal z povinné účasti na důchodovém 

pojištění (ust. § 1 odst. 4 SGB VI) a pojištění pro případ nezaměstnanosti (ust. § 27 odst. 1 bod 

5. SGB III). Z daňového hlediska je na odměny jednatelů i členů představenstva nahlíženo jako 

na příjem ze závislé práce dle ust. § 19 zákona o dani z příjmů (Einkommensteuergesetz), a to 

bez ohledu na to, zda je jednatel společníkem společnosti a jak velký je případně jeho podíl 

(Jula, 2009: 193).  

 

7.1.3. Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru 

Právní úprava SRN umožňuje, aby se členem statutárního orgánu stal zaměstnanec téže 

společnosti. Další trvání pracovního poměru záleží na tom, zda byla jednatelská smlouva 

uzavřena písemně. Pokud ano, stávající pracovní poměr je automaticky ukončen, není-li tedy 

v této smlouvě stanoveno jinak, jelikož je tak naplněn požadavek písemného ukončení 

pracovního poměru stanovený v ust. § 623 BGB (BAG 6 AZR 774/06). V takovém případě 

nemá tato fyzická osoba nárok na zaměstnání ve společnosti, nebylo-li tedy v jednatelské 

smlouvě sjednáno, že této osobě po odvolání z funkce náleží právo na zaměstnání na obdobné 

pozici (BGH II ZR 266/08) nebo případně dohoda o „obživnutí“ původního pracovního poměru 

(Diller, 2008: 1020). V případě, že jednatelská smlouva nebyla uzavřena v písemné formě, trvá 

dosavadní pracovní poměr i po dobu výkonu funkce, a to jako tzv. spící pracovněprávní vztah 

(Ruhendes Arbeitsverhältnis), který se obnovuje po ukončení výkonu funkce člena statutárního 

orgánu. 

Tento institut byl vytvořen Spolkovým pracovním soudem za účelem zamezení 

obcházení ochrany zaměstnance při ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, a to 

zejména tehdy, kdy byl následně takový zaměstnanec z funkce člena statutárního orgánu 

odvolán (Jula, 2009: 169). Pokud tedy nebyla jednatelská smlouva sjednána písemně, po 

ukončení funkce člena statutárního orgánu pracovní poměr znovu „obživne“. Z praxe 

německých soudů však vyplývá, že by si strany s ohledem na vlastní právní jistotu měly vždy 

písemně sjednat, jaký je jejich záměr a zda tedy zamýšlí pracovní poměr skutečně ukončit či 

zda se po ukončení výkonu funkce člena statutárního orgánu obnoví.  

 
92 V SRN se totiž rozlišuje mezi tzv. zákonným (Gesetzliche Krankenversicherung) a tzv. soukromým zdravotním 

pojištěním (Private Krankenversicherung), přičemž v některých případech, jako je tento, mohou zaměstnanci 

přejít k soukromé pojišťovně.  
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Soud takové následky může ve výjimečných případech moderovat, přičemž bere v potaz 

zejména postavení zaměstnance ve společnosti, důvody pro jmenování členem statutárního 

orgánu a zda jmenování zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu znamená lepší 

podmínky, zejména platové. Například Krajský pracovní soud (LAG) v Mnichově rozhodl, že 

pracovní poměr trval i přes uzavření písemné jednatelské smlouvy, neboť již v pracovní 

smlouvě bylo uvedeno, že je plánováno převedení řízení společnosti na uvedeného 

zaměstnance, z čehož dovodil, že s budoucím jmenováním zaměstnance členem statutárního 

orgánu smluvní strany počítaly a nezamýšlely tedy pracovní poměr ukončit okamžikem 

uzavření jednatelské smlouvy (LAG München 4 Sa 336/18). Pokud se však jedná o svým 

obsahem oddělitelný pracovní poměr (nepravý souběh), může takový pracovní poměr aktivně 

trvat i po dobu ustanovení zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu (Diller, 2008: 

1020).  

 

7.1.4. Shrnutí  

Právní úprava vztahů mezi společností a zaměstnancem a mezi společností a členem 

statutárního orgánu SRN je v mnohých ohledech podobná české právní úpravě. Lze však 

shrnout, že německému zaměstnanci svědčí výrazně nižší ochrana než zaměstnanci českému. 

To vyplývá mimo jiné ze skutečnosti, že pracovněprávní úprava je v SRN značně roztříštěná, 

nebyl přijat jednotný pracovněprávní kodex a právní vztahy mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem se v mnohém řídí obecnou občanskoprávní úpravou. Potřebu ochrany slabší 

strany například v otázce odpovědnosti zaměstnance za škodu, reflektovala alespoň judikatura, 

která stanovila podmínky pro uplatnění náhrady škody po zaměstnanci, jakož i pravidla 

stanovení její výše.  

Úprava právního vztahu společnosti a člena statutárního orgánu je na rozdíl od české 

právní úpravy dvoukolejná, kdy německá právní teorie rozlišuje mezi ustanovením 

(jmenováním) člena statutárního orgánu do funkce a mezi tzv. „najmutím“, tedy vztahem 

vzniklým na základě jednatelské smlouvy uzavřené mezi společností a osobou, která byla 

jmenována členem statutárního orgánu. Jednatelskou smlouvu lze do jisté míry přirovnat ke 

smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu uzavírané v českých právních poměrech, 

jelikož i v této smlouvě si mohou společnost a člen statutárního orgánu ujednat práva 

a povinnosti, která členovi statutárního orgánu nevyplývají z právní úpravy, jako například výši 

odměny, dovolenou, odstupné apod. Stěžejním bodem obou smluv je zejména ujednání 

o odměně, která dle právní úpravy SRN z výkonu funkce bez uzavření jednatelské smlouvy až 
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na výjimky nevyplývá. Smlouva o výkonu funkce je však v českých právních poměrech vázána 

na výkon funkce jednatele, její účinnost tedy končí spolu s ukončením výkonu funkce člena 

statutárního orgánu (vyjma ustanovení, z jejichž charakteru vyplývá něco jiného, jako je nárok 

na odstupné, konkurenční doložka apod.). Naproti tomu vztah založený jednatelskou smlouvou 

může trvat déle než samotný výkon funkce člena statutárního orgánu.  

Co se týče přípustnosti souběžného pracovního poměru a výkonu funkce člena 

statutárního orgánu, judikatura SRN dovozuje, že je-li jednatelská smlouva sjednána písemně, 

dochází automaticky k ukončení pracovní smlouvy uzavřené v pravém souběhu, není-li v ní 

stanoveno jinak. Pokud však nebyla jednatelská smlouva uzavřena písemně, dosavadní 

pracovní poměr okamžikem uzavření jednatelské smlouvy „usíná“ a „ožívá“ až s ukončením 

výkonu funkce člena statutárního orgánu. Tato konstrukce, kdy původní pracovní smlouva 

uzavřením jednatelské smlouvy automaticky zanikne (nevyplývá-li z ní, byť implicitně, jiný 

úmysl stran) se zdá být zcela legitimní, jsou-li o tomto následku zaměstnanci dostatečně 

informováni. Nic jim rovněž nebrání uzavřít se společností dohodu o zachování (přerušení) 

původního pracovního vztahu, o vzniku nároku na zaměstnání na obdobné pracovní pozici po 

ukončení výkonu funkce apod. V případech, kdy vedle výkonu funkce souběžně trvá pracovní 

poměr na jiné činnosti, než které spadají pod působnost statutárního orgánu, není známa žádná 

judikatura, na jejímž základě by byla platnost paralelní pracovní smlouvy zpochybněna. 

Ačkoliv je postavení členů statutárního orgánu v německých společnostech výrazně 

odlišné od postavení zaměstnanců, není na rozdíl od tuzemska uzavírání souběžných 

pracovních poměrů za účelem zajištění práv obdobných právům zaměstnance natolik běžnou 

praxí. To může být zapříčiněno i tím, že německá judikatura dovodila aplikaci některých 

zaměstnaneckých ochran i na fyzické osoby vykonávající funkci člena statutárního orgánu, 

zejména na jednatele. Judikatura rozlišuje, zda jsou společníky či akcionáři téže společnosti 

a do jaké míry mohou ovlivnit její rozhodování. V případě, že člen statutárního orgánu není s to 

ovlivnit rozhodování valné hromady, dovozuje judikatura, že je v natolik závislém postavení, 

že je nutné zajistit mu vyšší míru ochrany a v některých ohledech na něj nahlížet jako na 

zaměstnance. U jednatelů je pak obecně podřízený charakter citelnější, jelikož dle zákona 

o společnostech s ručením omezeným je jednatel povinen řídit se pokyny valné hromady 

a jednatele rovněž může na rozdíl od člena představenstva valná hromada odvolat okamžitě bez 

udání důvodu. Jednateli, který vykonává svou funkci ve společnosti s ručením omezeným, v níž 

má minoritní nebo žádný podíl, tedy v odůvodněných případech svědčí ochrana, která náleží 

zaměstnanci.  
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Ačkoliv je zřejmá tendence rozšiřovat použitelnost pracovněprávní úpravy na právní 

vztah člena statutárního orgánu a společnosti, judikatura, která fyzickým osobám, jež 

vykonávají funkci člena statutárního orgánu, přiznává určitou ochranu a přibližuje jejich 

postavení pozici zaměstnance, současně zdůrazňuje, že člen statutárního orgánu ani v těchto 

případech zaměstnancem není a vyžaduje pro použití pracovněprávní úpravy v jednotlivých 

případech řádné odůvodnění. Shodně s českou právní teorií a judikaturou tedy v SRN nelze 

vykonávat funkci člena statutárního orgánu v pracovním poměru. 

 

7.2. Slovenská republika 

7.2.1. Pracovněprávní úprava 

Na rozdíl od SRN je ve Slovenské republice (dále jen „SR“) shodně s tuzemskem 

pracovněprávní úprava obsažena v jednotném kodexu, a to v zákonu č. 311/2001 Z.z., 

zákonníku práce (dále jen „zákonník práce“). Dle ust. § 11 odst. 1 zákonníku práce je 

zaměstnancem „fyzická osoba, která v pracovněprávních vztazích, a pokud to stanoví zvláštní 

předpis, i v obdobných pracovních vztazích, vykonává pro zaměstnavatele závislou práci“. 

Zákonník práce nedefinuje pojem pracovní poměr, přesto však v právní teorii ani praxi nejsou 

pochybnosti o tom, že pracovním poměrem se rozumí pracovněprávní vztah založený pracovní 

smlouvou (Matejka, 2014: 43). Závislá práce je tímto zákonem definována jako „práce 

vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, osobně 

zaměstnancem pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, v pracovním 

čase určeným zaměstnavatelem“ (ust. § 1 odst. 2 zákonníku práce). Slovenská definice závislé 

práce je tedy velmi podobná definici české, jež postrádá pouze znak výkonu práce v pracovním 

čase, který však zahrnuje do podmínek závislé práce (ust. § 2 odst. 2 ZP)93. Zákonník práce 

dále stanovuje, že „[z]ávislá práce může být vykonávána výlučně v pracovním poměru, 

v obdobném pracovním vztahu anebo výjimečně za podmínek stanovených v tomto zákoně 

i v jiném pracovněprávním vztahu“ a že „[z]ávislá práce nemůže být vykonávána ve smluvním 

občanskoprávním vztahu nebo ve smluvním obchodněprávním vztahu podle zvláštního zákona“ 

(ust. § 1 odst. 3 zákonníku práce). Oproti české právní úpravě tedy zákonník práce vymezuje 

oblasti, v nichž může být závislá práce vykonávána, šířeji.  

Obdobná je úprava povinnosti náhrady škody, která dle slovenské právní úpravy nesmí 

u zaměstnance přesáhnout částku rovnající se čtyřnásobku jeho průměrného měsíčního zisku, 

 
93 I v poměrech slovenského práva totiž došlo ke zúžení definice o některé původní znaky závislé práce (Matejka, 

2014: 42). 
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je-li způsobená z nedbalosti, ledaže se jedná o osobní odpovědnost za svěřené hodnoty 

a předměty anebo pokud byla škoda způsobena pod vlivem alkoholu nebo omamných či 

psychotropních látek (ust. § 186 zákonníku práce)94. Zaměstnance v pracovním poměru dle 

právní úpravy SR samozřejmě také chrání taxativně stanovené výpovědní důvody a výpovědní 

doba, a to v délce od jednoho do tří měsíců (ust. § 62 zákonníku práce).  

Zákonník práce výslovně počítá s (nepravým) souběhem funkce statutárního orgánu 

a pracovního poměru, když v ust. § 7 odst. 3 stanoví, že se zaměstnancem, který je i statutárním 

orgánem nebo členem statutárního orgánu, dohodne podmínky podle ust. § 43 (tzn. essentialia 

negotii pracovní smlouvy) orgán, který ho jako člena statutárního orgánu ustanovil. 

Ustanovením, které by mohlo působit zavádějícím dojmem ohledně dovolenosti pravého 

souběhu v zákonné úpravě SR, je ust. § 42 odst. 2 zákonníku práce, které stanoví, že „[p]okud 

zvláštní předpis stanovuje volbu nebo jmenování jako předpoklad výkonu funkce statutárního 

orgánu anebo vnitřní předpis zaměstnavatele stanovuje volbu nebo jmenování jako požadavek 

vykonávání funkce vedoucího zaměstnance v přímé řídící působnosti statutárního orgánu, 

pracovní poměr s tímto zaměstnancem se zakládá písemnou pracovní smlouvou až po jeho 

zvolení anebo jmenování“. Zákonodárce však tímto ustanovením nezamýšlel povolit výkon 

funkce statutárního orgánu v pracovním poměru. Dle odborné veřejnosti se totiž jedná 

o legislativní nedostatek, jelikož zahrnutím statutárního orgánu do tohoto modelu byly 

zamýšleny zejména statutární orgány veřejného práva, tedy statutáři, kteří jsou ve značné 

závislosti nadřazeného orgánu či zřizovatele (Barancová, 2018: 100).  

 

7.2.2. Úprava postavení člena statutárního orgánu 

Právní postavení člena statutárního orgánu pak upravuje zákon č. 513/1991 Zb., 

obchodný zákonník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodný zákonník“). Statutárním 

orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů (konateľov), kterým 

náleží obchodní vedení (ust. § 133 odst. 1 a ust. § 134 obchodného zákonníku). Statutárním 

orgánem akciové společnosti je pak představenstvo (predstavenstvo), kterému náleží 

rozhodování ve všech věcech, které nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny do působnosti 

valné hromady nebo dozorčí rady (ust. § 191 odst. 1 obchodného zákonníku). S ohledem na 

 
94 Dle českého zákoníku práce se jedná o čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance za stejných 

podmínek (§ 257 ZP). 



104 
 

předchozí společný vývoj je právní úprava SR velmi blízká tuzemské právní úpravě95. To platí 

o výkladu pojmu obchodní vedení, i o úpravě práv a povinností člena statutárního orgánu.  

Obchodní vedení je obdobně definováno jako „rozhodování o všech otázkách 

organizačního charakteru, o technických otázkách, o věcích vnitřního provozu podniku, 

o konkretizaci podnikatelského záměru společnosti, o vedení účetnictví a evidence a o všech 

otázkách správy podniku“ (Hanes, 2002: 257). V souladu s českou právní teorií je pak 

vykládáno, že stanovení hranice obchodního vedení je závislé na velikosti a povaze společnosti; 

do obchodního vedení společnosti s několika tisíci zaměstnanců tedy nelze zahrnout 

„rozhodování o nákupu kopírky, o uzavření pracovní smlouvy s řadovým zaměstnancem nebo 

o uveřejnění reklamní inzerce“ (Deák, 2016: 287). I slovenská právní teorie tedy připouští 

vertikální delegaci obchodního vedení, přičemž upozorňuje, že v rámci této delegace není 

možné delegovat oprávnění jednat za společnost96 (tamtéž).  

Člen statutárního orgánu má povinnost péče řádného hospodáře (odbornej starostlivosti) 

a odpovídá za škodu způsobenou jejím porušením. Povinnosti nahradit škodu se může v souladu 

s pravidlem podnikatelského úsudku zprostit, prokáže-li, že postupoval při výkonu své 

působnosti s povinností péče řádného hospodáře a v dobré víře, že koná v zájmu společnosti 

(ust. § 135a odst. 3 obchodného zákonníku). I zde platí, že se člen statutárního orgánu nemůže 

zprostit odpovědnosti ani tehdy, vykonával-li pokyn valné hromady, pokud tento pokyn byl v 

rozporu s právními předpisy, společenskou smlouvou či stanovami, anebo jde-li o povinnost 

podat návrh na vyhlášení konkurzu (ust. § 135a odst. 3 a § 194 odst. 7 obchodného zákonníku). 

Komentář k obchodnému zákonníku pak doplňuje, že toto ustanovení je nutné chápat v širších 

souvislostech, kdy člen statutárního orgánu je odpovědný i za jednání vykonané dle usnesení 

valné hromady, pokud měl a mohl rozpoznat, že takové jednání poškozuje zájmy společnosti 

a jejích věřitelů (Frindrich, 2017: 972). V takovém případě je jeho povinností vznést proti 

usnesení valné hromady protest (Hanes, 2002: 258), případně se vzdát funkce (Frindrich, 2017: 

972). Dohody vylučující nebo omezující odpovědnost člena statutárního orgánu jsou zakázané 

(ust. § 135a odst. 4 a § 194 odst. 8 obchodného zákonníku). 

V souvislosti s omezením odpovědnosti zaměstnance jako jedním z nejčastějších 

motivů souběhů je vhodné poukázat na skutečnost, že omezená odpovědnost zaměstnance 

 
95Zákon č. 513/1991 Sb., jenž byl nahrazen zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, je součástí 

účinné právní úpravy SR doposud jako zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník a zákon č. 40/1964 Sb., jenž 

byl nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník, je součástí účinné právní úpravy SR doposud 

jako zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, oba ve znění pozdějších změn, které od 1. 1. 1993 probíhaly 

odděleně. 
96Slovenská právní úprava vychází z konstrukce, že statutární orgán jedná jménem společnosti, nikoliv za 

společnost jako její zástupce, tedy z konstrukce, která platila i v poměrech českého práva do 31. 12. 2013.  
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nezbavuje člena statutárního orgánu odpovědnosti z titulu výkonu funkce statutárního orgánu. 

Pokud tedy vznikne škoda nevhodným rozhodnutím člena statutárního orgánu v rámci výkonu 

obchodního vedení, není shodně s tuzemskou právní úpravou možné uplatnit argument, že tato 

fyzická osoba vystupovala v pozici zaměstnance. 

Vztah mezi společností a členem statutárního orgánu se při zajišťování záležitostí 

společnosti řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, nevyplývá-li ze smlouvy 

o výkonu funkce nebo ze zákona jinak. Smlouva o výkonu funkce musí být písemná a musí ji 

schválit valná hromada, přičemž stanovy akciové společnosti mohou určit, že tuto smlouvu 

schvaluje dozorčí rada (ust. § 66 odst. 6 obchodného zákonníku). Pokud není smlouva uzavřena 

písemně anebo není schválená valnou hromadou, má člen statutárního orgánu nárok na odměnu 

obvyklou dle obecné obchodní úpravy mandátní smlouvy (ust. § 571 odst. 1 obchodného 

zákonníku).  

Z hlediska povinných odvodů se hledí na jednatele i členy představenstva jako na 

zaměstnance. Jednatelé i členové představenstva tedy jsou účastni nemocenského, 

důchodového a zdravotního pojištění a pojištění v nezaměstnanosti stejně jako zaměstnanec. 

Odměna jednatele i člena představenstva se totiž dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona 

č. 595/2003 Z. z., zákona o dani z príjmov, ve znění pozdějších předpisů, považuje za příjem 

ze závislé činnosti. V kontextu zákona č. 461/2003 Z. z., zákona o sociálnom poistení a zákona 

č. 580/2004 Z. z., zákona o zdravotnom poistení se tedy jednatelé a členové představenstva 

považují za zaměstnance pro účely nemocenského a důchodového pojištění a pojištění 

v nezaměstnanosti (ust. § 4 odst. 1 ve spojení s ust. 3 odst. 1 písm. a) zákona o sociálnom 

poistení, ve znění pozdějších předpisů), ale i pro účely zdravotního pojištění (ust. § 11 odst. 1 

písm. a) a odst. 3 ve spojení s ust. § 10b odst. 1 písm. a) zákona o zdravotom poistení, ve znění 

pozdějších předpisů). 

  

7.2.3. Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru 

Najvyšší súd Slovenskej republiky (dále jen „NS SR“) již v devadesátých letech 

minulého století navázal na judikaturu Nejvyššího soudu ČR a rozhodl, že jednatel společnosti 

s ručením omezeným nemůže být při výkonu funkce člena statutárního orgánu v pracovním 

poměru: „nelze vyloučit ani případy, že některý ze společníků a jednatelů společnosti by 

vykonával administrativní práce společnosti jako zaměstnanec, ale takovýto zaměstnanecký 

poměr by musel být dohodnutý se všemi náležitostmi, aby se náplň práce zaměstnance 

a současně jednatele nezaměňovala a aby bylo zřejmé, že došlo i k uzavření pracovního poměru 
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(NS SR 5 Cdo 92/97). NS SR nepochybně vycházel z judikatury Nejvyššího soudu ČR, použil 

dokonce totožnou právní větu jako Nejvyšší soud ČR, tedy že „činnost statutárního orgánu 

společnosti s ručením omezeným nevykonává fyzická osoba v pracovním poměru, a to ani 

v případě, že není společníkem, neboť výkon funkce statutárního orgánu obchodní společnosti 

není druhem práce ve smyslu […] zákoníku práce“97 (NS SR 4 M Cdo 6/2009). Na českou 

judikaturu slovenská judikatura rovněž přímo odkazuje: „pokud se náplň práce podle pracovní 

smlouvy překrývá s činností spojenou s funkcí člena statutárního orgánu, souběžná pracovní 

smlouva je neplatná (základní argumentace z rozsudku Vrchního soudu v Praze z 21. 4. 1993, 

sp. zn. 6 Cdo 108/92)“ (KS Nitra 8CoPr/1/2018). 

NS SR ve svém usnesení ze dne 16. 12. 2010 sp. zn. 4 M Cdo 6/2009 rozhodl, že 

skutečnost, že fyzická osoba byla jmenovaná statutárním orgánem společnosti s ručením 

omezeným, sama o sobě nebrání tomu, aby uzavřela s touto společností smlouvu podle 

pracovněprávních předpisů. Pokud smlouva nesměřuje ke vzniku pracovního poměru anebo 

jiného pracovněprávního vztahu s náplní výkonu činnosti statutárního orgánu, není takový 

právní úkon neplatný, protože se svým obsahem ani účelem nepříčí zákonu, neobchází ho a ani 

se jinak nepříčí zájmům společnost.98 Tak jako v České republice je tedy zcela v souladu se 

zákonem, pokud člen statutárního orgánu vykonává pro tutéž společnost práci na základě 

pracovní smlouvy za podmínky, že obsah činnosti se nepřekrývá s činností, kterou vykonává 

nebo by měl vykonávat z pozice člena statutárního orgánu. Člen statutárního orgánu tak nemůže 

uzavřít pracovní smlouvu na výkon řídící funkce, může ale uzavřít pracovní smlouvu na výkon 

jiné práce (Deák, 2016: 292). Nepravý souběh tedy ani v SR není zakázán.  

Za neplatnou však slovenská judikatura považuje pracovní smlouvu, která zakládá 

pracovní poměr, v němž má zaměstnanec vykonávat ve společnosti práci, jejímž předmětem je 

výkon činností spadajících pod obchodní vedení: „V rozporu se zákonem však je situace, kdy 

žalobce vykonával činnost statutárního orgánu žalované (jednatele) v pracovním poměru. 

V takovém případě je přezkoumávaná smlouva ve smyslu ust. § 242 odst. 2 písm. a) zákonníku 

práce neplatným právním úkonem a nemohl podle ní vzniknout mezi žalobcem a žalovanou 

platný pracovní poměr anebo jiný pracovněprávní vztah.“ (NS SR 4 M Cdo 6/2009). Porušení 

zákazu vykonávat funkci člena statutárního orgánu v pracovněprávním vztahu tedy slovenské 

 
97 Viz kapitola 5.1.1. 
98 Případ byl posuzován podle zákona č. 65/1965 Zb., zákonníku práce, který ve svém ust. § 242 odst. 2 písm. a) 

stanovoval, že neplatný je právní úkon, který se svým obsahem nebo účelem příčí zákonu nebo jej obchází nebo 

se jinak příčí dobrým mravům. Aktuálně účinný zákon č. 311/2001 Z.z., zákoník práce, stanovuje neplatnost pouze 

pro právní jednání, kterými se zaměstnanec vzdává předem svých práv, se kterými nevyslovil souhlas příslušný 

orgán či které nesplňují předepsanou formu; neplatnost je tedy třeba dovozovat na základě obecné úpravy. 
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soudy obdobně jako české sankcionují neplatností smlouvy (viz např. NS SR 5 Cdo 92/97; NS 

SR 4 Sžso 29/2007; NS SR 4 M Cdo 6/2009; NS SR 1 Sža 37/2015; NS SR 1 Sža 27/2015).  

Výjimečně však lze i v rozhodnutích NS SR a Ústavného súdu SR (dále také jen „ÚS 

SR) nalézt určité tendence pravý souběh připustit. Jde však pouze o náznaky odůvodnění, které 

se na rozdíl od nového výkladu Nejvyššího soudu ČR nepouští do otevřeného konfliktu 

s převládajícím výkladem. ÚS SR například potvrdil platnost výpovědi souběžné pracovní 

smlouvy na pozici generálního ředitele (a nerozhodl tedy o neplatnosti této pracovní smlouvy 

z důvodu nepřípustného souběhu), dokonce uvedl, že stěžovatel neunesl důkazní břemeno 

a neprokázal, že se porušení povinností dopustil pouze z pozice jednatele, nikoliv z pozice 

zaměstnance, a spokojil se se zjištěním soudu prvního stupně, že se „práva a povinnosti z těchto 

pozic neprolínají“ (ÚS SR IV. ÚS 561/2012). NS SR v jiném případě rovněž nerozhodl 

o nepřípustnosti souběhu v důsledku trvání pracovní smlouvy uzavřené před jmenováním 

zaměstnance členem statutárního orgánu, neboť při jmenování byla tato pracovní smlouva 

dohodou stran změněna, a vrátil věc krajskému soudu, aby přezkoumal, zda odměna z této 

smlouvy byla schválena nejvyšším orgánem (NS SR 2 Obo 66/2010).  

Slovenská judikatura rovněž došla ve shodě s českou k závěru, že pracovní smlouva 

uzavřená mezi společností a zaměstnancem, který je současně členem statutárního orgánu 

společnosti a který při uzavírání pracovní smlouvy jednal za společnost a zároveň i za svou 

osobu v pozici zaměstnance, je neplatná, neboť tato osoba nemůže odpovídajícím způsobem 

současně hájit svoje zájmy jako zaměstnance a zájmy společnosti jako zaměstnavatele (NS SR 

4 M Cdo 6/2009, KS Prešov KSPO/7CoPr/2/2018)99.  

Ačkoliv byl přelomový nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 

190/15 slovenskou odbornou veřejností hojně citován a komentován, slovenská judikatura se 

prozatím českým vývojem v této problematice neinspirovala. Někteří autoři v této souvislosti 

uvádějí, že obdobná změna není ve slovenských podmínkách možná, neboť jí brání kogentní 

ust. § 261 odst. 6 obchodného zákonníku, které obsahuje vymezení obchodních závazkových 

vztahů určující závazně jejich právní režim; dohodou stran tedy nelze pro vztahy v tomto 

 
99 Neplatnost pracovní smlouvy v posuzovaném případě Najvyšší súd Slovenskej republiky dovodil na základě 

ust. § 14 odst. 2 zákona č. 65/1965 Zb., zákonníku práce, který byl nahrazen zákonem č. 311/2001 Z.z., 

zákonníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, který toto ustanovení nepřevzal, judikatura však dovozuje 

neplatnost takto uzavřených smluv i při aplikaci nového zákonníku práce, a to na základě ustanovení § 22 odst. 2 

zákona č. 40/1964 Zb.,občianskeho zákonníku, ve znění pozdějších předpisů, které vylučuje zastupování osobou, 

jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy zastupovaného. Neplatnost se tedy dovozuje dle obecné úpravy, konkrétně 

ust. § 39 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, který stanoví, že „[n]eplatný je právní úkon, který svým 

obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo ho obchází nebo se příčí dobrým mravům“ a § 22, který stanoví, že 

„[z]astupovat jiného nemůže ten [,,,], zájmy kterého jsou v rozporu se zájmy zastoupeného“. 
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ustanovení vymezené jako vztahy obchodněprávní režim obchodného zákonníku vyloučit 

(Masnyk, 2019).  

S tímto závěrem se neztotožňuji, neboť aktuální judikatura Nejvyššího soudu ČR rovněž 

neumožňuje podrobit vztah mezi členem statutárního orgánu a společností zákoníku práce ve 

smyslu vzniku pracovněprávního vztahu, pouze umožňuje sjednat si ve smlouvě o výkonu 

funkce práva a povinnosti typická pro vztah zaměstnance a zaměstnavatele (byť odkazem na 

zákoník práce), a to za podmínky, že od kogentních ustanovení upravujících výkon funkce 

statutárního orgánu se odchýlit nelze. Závěr, že aktuální judikatura Nejvyššího soudu ČR je 

aplikovatelná i ve slovenských poměrech potvrzuje například Kristián Csach, který se domnívá, 

že si společnost a člen statutárního orgánu mohou dohodnout převzetí pracovněprávních práv 

a povinností do smlouvy o výkonu funkce, nejsou-li v rozporu s kogentními ustanoveními 

obchodného zákonníku, aniž by bylo nutné čekat na obdobný přelomový rozsudek slovenských 

soudů (Csach, 2017b). Jako spoluautor komentáře k obchodnému zákonníku potvrzuje, že je 

tak možné mezi společností a členem statutárního orgánu dohodnout pracovní dobu, poskytnutí 

dovolené anebo podmínky pracovní cesty (Csach, 2017a: 461). 

 

7.2.4. Shrnutí 

Vzhledem k předchozímu společnému historickému vývoji je slovenská právní úprava 

postavení člena statutárního orgánu i zaměstnance v pracovním poměru velmi blízká tuzemské 

právní úpravě. Z obdobné právní úpravy však vyplývají obdobné motivy pro uzavírání 

souběžných pracovních smluv. Ačkoliv se lze setkat s názory, že souběh výkonu funkce člena 

statutárního orgánu a pracovního poměru není v SR považován za problematický, a že je 

uzavírání souběžných manažerských smluv ve slovenských korporátních poměrech dokonce 

vítáno (Škubal, 2010: 46), nelze s tímto závěrem souhlasit. Judikatura Najvyššího súdu SR totiž 

viditelně následuje judikaturu českou, převzala a aplikuje dokonce právní větu Nejvyššího 

soudu ČR. Dle slovenské judikatury tedy nejsou pravé souběhy povoleny, a to ze stejných 

důvodů, z jakých k tomuto závěru dospěla judikatura česká. Shodně se závěry české judikatury 

i slovenská judikatura zakazuje vykonávat činnost člena statutárního orgánu v pracovním 

poměru a pracovní smlouvy uzavřené v rozporu s tímto zákazem považuje za rozporné se 

zákonem, a tedy neplatné. Lze však nalézt i rozhodnutí, v nichž soudy tento zákaz přehlížejí 

a u souběžného pracovního poměru nedovozují neplatnost. Slovenská judikatura k této 

problematice tedy není zcela sjednocená, a je rovněž poměrně strohá. Jak judikatura, tak právní 

teorie, tak spíše hojně cituje judikaturu českou, která je z hlediska této problematiky 

nesrovnatelně propracovanější.  
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 Ačkoliv slovenská judikatura, alespoň tedy prozatím, neurčila, že se pracovní smlouva 

uzavřená v pravém souběhu stane dodatkem ke smlouvě o výkonu funkce (splňuje-li podmínky 

kladené zákonem či společenskou smlouvou pro tuto smlouvu), a smlouva o výkonu funkce tak 

bude vyjma kogentních ustanoveních zákona podřízena úpravě zákonníku práce, lze 

předpokládat, že s ohledem na obdobný právní rámec je i v SR možné sjednat si podřízení práv 

a povinností člena statutárního orgánu a společnosti zákonníku práce, pokud nedojde k rozporu 

s kogentními ustanoveními obchodného zákonníku. Obdobně jako v tuzemsku těmito jsou 

zejména pravidla upravující vznik a zánik funkce, odměňování, odpovědnost a důsledky 

porušení povinností člena statutárního orgánu. Skutečnost, že tak lze učinit i bez potvrzujícího 

soudního rozhodnutí, uvádí i část odborné veřejnosti. Následování českého přístupu 

k problematice souběhů lze dle mého názoru na Slovensku očekávat i s ohledem na to, že český 

vývoj judikatury a právní teorie je ze strany slovenské odborné veřejnosti podrobně sledován 

a komentován, což potvrzují hojné citace rozhodnutí českého Nejvyššího soudu ve slovenské 

právní teorii, ale i judikatuře.  

 

7.3. Judikatura Soudního dvora Evropské unie 

Závěr, že členovi statutárního orgánu v určitých případech náleží obdobná míra 

ochrany, jakou přiznávají vnitrostátní předpisy zaměstnancům v pracovním poměru, prosazuje 

i Soudní dvůr EU (dále jen „SDEU“). SDEU totiž v některých jím posuzovaných případech 

přiznal členům statutárního orgánu práva tzv. pracovníků100 vyplývající z primárního 

i sekundárního práva EU, například právo volného pohybu (SDEU C-350/96) či ochranu 

těhotných pracovnic před výpovědí pracovní smlouvy v ochranné době (SDEU C-232/09).  

 Soudní dvůr vychází z obdobného testu, jako německá, ale do jisté míry i česká 

judikatura, a to z testu nadřízenosti a podřízenosti. Dle dlouhodobé judikatury SDEU totiž není 

podstatné, jak je právní vztah kvalifikován dle národního práva, rozhodující je pouze, zda se 

osoba nachází v podřízené pozici (SDEU C-66/85). Při posuzování, zda je člen statutárního 

orgánu v konkrétním případě v tak podřízeném postavení, že je třeba na něj nahlížet jako na 

zaměstnance, resp. pracovníka, je dle názoru SDEU třeba zkoumat podmínky, za nichž byl člen 

orgánu do funkce přijat; povahu funkce, která mu byla svěřena; rámec, v němž je tato funkce 

vykonávána; rozsah pravomoci; kontrolu, jíž podléhá v rámci společnosti; jakož i okolnosti, za 

nichž může být odvolán (SDEU C-232/09). Za pracovníka ve smyslu ustálené judikatury SDEU 

 
100 Pojem pracovník je dle evropské judikatury vymezen šířeji, než pojem zaměstnanec dle české národní úpravy. 

Dle judikatury SDEU pojem pracovník zahrnuje každou osobu, která za odměnu vykonává skutečnou a efektivní 

práci pod vedením jiné osoby (SDEU C-66/85). 
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tedy může být považován člen statutárního orgánu, který „vykonává svou činnost pro 

společnost, jež jej jmenovala, činnost vykonává za odměnu a pod vedením či kontrolou dozorčí 

rady nebo jiného orgánu společnosti“ (SDEU C-232/09). Tato citace pochází z rozsudku SDEU 

ve věci Dita Danosa proti LKB Līzings SIA, v němž SDEU rozhodoval o předběžné otázce 

týkající se výkladu 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, podané ve sporu, jehož předmětem bylo rozhodnutí 

valné hromady této společnosti o odvolání Dity Danosa z funkce členky statutárního orgánu 

této společnosti. SDEU v tomto případě rozhodl, že článek 10 směrnice 92/85 musí být 

vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje odvolání 

členky statutárního orgánu kapitálové společnosti bez omezení, pokud má dotyčná osoba 

postavení „těhotné zaměstnankyně“ ve smyslu této směrnice a pokud rozhodnutí o odvolání, 

které vůči ní bylo přijato, je založeno hlavně na jejím těhotenství. 

Dle SDEU pak na tom, že se člen statutárního orgánu nachází ve vztahu podřízenosti, nic 

nemění ani skutečnost, že má při výkonu funkce prostor pro uvážení, který překračuje prostor, 

který má zaměstnanec, jemuž zaměstnavatel může předepsat podrobně úkoly, které musí 

provést, a způsob, jakým musí být vykonány (SDEU C-229/14). Tak rozhodl SDEU 

předběžnou otázku ve věci Ender Balkaya proti Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH 

ohledně zákonnosti propouštění z hospodářských důvodů, které tato společnost oznámila 

v souvislosti s ukončením činnosti provozovny, aniž před tímto propouštěním oznámila 

Spolkovému úřadu práce (Bundesagentur für Arbeit) návrh na hromadné propouštění. V tomto 

rozsudku SDEU vyslovil názor, že článek 1 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 98/59/ES ze dne 

20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného 

propouštění musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě nebo praxi, 

jež při stanovení počtu zaměstnanců upraveného v tomto ustanovení nezohledňuje takového 

člena statutárního orgánu kapitálové společnosti, jako je člen, který vykonává svou činnost pod 

vedením a kontrolou jiného orgánu této společnosti, za tuto činnost pobírá odměnu a sám 

nevlastní podíly v uvedené společnosti.  

Absence podřízenosti u člena statutárního orgánu tedy nevyplývá z charakteru jeho funkce, 

ale například ze skutečnosti, že je tato osoba současně jediným společníkem nebo akcionářem 

společnosti, v níž je statutárním orgánem nebo jeho členem (SDEU C–107/94). Pokud nelze 

podřízenost člena statutárního orgánu dovodit, dle dlouhodobé judikatury SDEU nelze takovou 

osobu považovat za pracovníka ve smyslu ustálené judikatury. Dalším, byť ne tolik výrazným, 
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určujícím znakem je dle dlouhodobé judikatury SDEU úplatnost vykonané práce, a to i tehdy, 

nedosahuje-li mzda ani hranice existenčního minima (SDEU C-53/81).  

SDEU rovněž ve sporu Holterman Ferho Exploitatie BV et al. v. von Büllesheim přiznal 

členovi statutárního orgánu postavení zaměstnance pro účel stanovení soudní příslušnosti, 

pokud uvedená osoba vykonávala po určitou dobu ve prospěch společnosti a pod jejím vedením 

činnosti, za které protihodnotou pobírala odměnu (SDEU C-47/14).101 V poměrně nedávném 

rozsudku však SDEU uvedl, že okolnost, že akcionáři uvedené společnosti mají pravomoc člena 

statutárního orgánu odvolat, není zcela rozhodující. Ve věci Peter Bosworth, Colin Hurley 

v. Arcadia Petroleum Limited a další posuzoval SDEU otázku příslušnosti soudu k projednání 

žalob nadnárodní skupiny vůči žalovaným (členům statutárního orgánu) na náhradu škody 

způsobené podvodem spáchaným těmito osobami, a to na základě Luganské úmluvy II.102, jejíž 

čl. 20 odst. 1 stanoví, že žaloba „zaměstnavatele“ vůči „zaměstnanci“ musí být podána u soudů 

státu, kde má poslední uvedené bydliště. Uvedl, že Luganská úmluva II. musí být vykládána 

tak, že nelze hovořit o vztahu podřízenosti, pokud může statutární orgán určovat podmínky 

s ním uzavírané pracovní smlouvy a pokud má autonomní kontrolu nad každodenními 

operacemi této společnosti, jakož i nad výkonem své vlastní funkce, a to i přesto, že akcionář 

či akcionáři uvedené společnosti mají pravomoc tento vztah ukončit. Taková smlouva mezi 

společností a členem statutárního orgánu mezi nimi nevytváří vztah podřízenosti, a nemůže 

proto být kvalifikována jako „individuální pracovní smlouva“ ve smyslu ustanovení Luganské 

smlouvy (SDEU C-603/17).103 Generální advokát ve svém stanovisku k této věci uvedl, že 

„[p]ro účely ustanovení oddílu 5 jinými slovy není možné zvolit stejný výklad pojmu 

„podřízenost“, jaký užil Soudní dvůr v rozsudcích Danosa a Balkaya, pokud nemá dojít 

k naprostému smíšení pravidel pracovního práva a pravidel práva společností, které může být 

 
101 Uvedené závěry byly aplikovány rovněž českými soudy, zmínit lze například usnesení Vrchního soudu 

v Olomouci sp. zn. 5 Cmo 224/2018, ze dne 24. 4. 2019, který rozhodl, že budou-li splněny podmínky definované 

judikaturou SDEU pro to, aby žalovaní, kteří byli členy statutárního orgánu žalobce, byli považováni za 

zaměstnance, je třeba řízení zastavit, neboť v takovém případě lze členy představenstva smyslu článku 20 bod 

1nařízení Brusel I bis (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, 

o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, které nahradilo 

nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech) žalovat 

jen u soudů toho členského státu, v němž mají bydliště. 
102 Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Luganská 

úmluva II.) je mezinárodní úmluva zavazující Unii, Evropské sdružení volného obchodu a Švýcarskou 

konfederaci. 
103 Na toto rozhodnutí navázala také česká judikatura, konkrétně jde o nedávné usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

15. 4. 2020 č.j. 27 Cdo 3456/2019. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud odkázal na výše uvedený rozsudek SDEU 

ve věci Peter Bosworth, Colin Hurley v. Arcadia Petroleum Limited (SDEU C‑603/17) a rozhodl, že na vztah mezi 

žalobcem v postavení jednatele společnosti s ručením omezeným a společností se úprava výlučné příslušnosti 

podle článku 22 nařízení Brusel I bis neuplatní, a to ani přes existenci smlouvy o výkonu funkce odkazující na 

pracovněprávní předpisy, neboť „smluvní vztah mezi členem statutárního orgánu a společností zásadně 

nenaplňuje znaky individuální pracovní smlouvy ve smyslu nařízení Brusel I bis“ (NS 27 Cdo 3456/2019). 
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opodstatněné v kontextu těchto rozsudků, ale které by bylo krajně nevhodné v rámci pravidel 

pro určení příslušnosti stanovených v Luganské úmluvě II.“ (Stanovisko Generálního advokáta, 

2019). Ve věci rozhodování otázek týkajících se příslušnosti soudů je tedy SDEU výrazně 

zdrženlivější v přiznání postavení pracovníka členům statutárního orgánu nežli v jiných 

oblastech unijní ochrany zaměstnanců. Nelze si rovněž nevšimnout, že ve výše uvedených 

případech, v nichž SDEU přiznal členům statutárního orgánu postavení pracovníka, se jednalo 

o společnosti s ručením omezeným, kdežto ve věci Peter Bosworth, Colin Hurley v. Arcadia 

Petroleum Limited, v němž SDEU členům statutárního orgánu toto postavení nepřiznal, se 

jednalo o akciovou společnost (LTD).   
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8. Právní úprava de lege ferenda 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 6, spolu s aktuální judikaturou vznikly i nové výkladové 

problémy. Pokud totiž bude na uzavřenou pracovní smlouvu nahlíženo jako na dodatek ke 

smlouvě o výkonu funkce (bude-li splňovat zákonné požadavky kladené na smlouvu o výkonu 

funkce), jenž ji podrobí pracovněprávní úpravě v rozsahu, v němž se lze odchýlit od ustanovení 

občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, dostanou se obě strany smlouvy do 

značné nejistoty ohledně toho, která ustanovení zákoníku práce lze na jejich právní vztah 

aplikovat a která nikoliv.  

Právní jistotu obou stran smlouvy o výkonu funkce by zajisté zvýšilo, pokud by zákon 

o obchodních korporacích explicitně uváděl práva a povinnosti známé z pracovněprávních 

vztahů, které si může člen statutárního orgánu se společností ve smlouvě o výkonu funkce 

platně sjednat. Zákon o obchodních korporacích by tedy mohl přímo stanovovat například 

možnost sjednání dovolené, překážek ve výkonu funkce, pracovní doby, pracovních přestávek 

apod. Současně by měl zákon výslovně stanovit, že člen statutárního orgánu není ani v těchto 

případech zbaven povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.  

Právní jistotu stran by rovněž posílilo, kdyby zákon určoval, jaká práva a povinnosti 

stranám vznikají, pokud smlouva o výkonu funkce odkazuje na zákoník práce jako celek 

a jednotlivá práva a povinnosti konkrétně upravena nebyla. Zákon o obchodních korporacích 

by pro takové případy mohl obsáhnout nové ustanovení přibližně následujícího znění: „V 

případě, že smlouva o výkonu funkce obsahuje ujednání, kterým obchodní korporace a člen 

jejího orgánu v úpravě vzájemných práva a povinností odkazují na zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, bez uvedení jeho konkrétních ustanovení, na 

právní vztah obchodní korporace a jejího člena se přiměřeně použijí zejména ustanovení 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, upravující odstupné, 

pracovní dobu a dobu odpočinku, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, překážky v práci 

a dovolenou. Použitím těchto ustanovení zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou 

statutárním orgánem, stanovená tímto zákonem za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí 

řádného hospodáře“. Zákon o obchodních korporacích by rovněž mohl negativním vymezením 

stanovovat, jaká ustanovení zákoníku práce se na vztah společnosti a člena statutárního orgánu 

nepoužijí. Je však otázkou, zda je takové míšení práva obchodních korporací a pracovního 

práva vhodné. 

Dle mého názoru se potřebnou jeví zejména změna zákona o obchodních korporacích 

spočívající ve vypuštění či úpravě ust. § 59 odst. 3. Toto ustanovení totiž stanoví 
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nevyvratitelnou právní domněnku, dle které platí, že výkon funkce je bezplatný, není-li 

odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem. V případě 

neschválení souběžné pracovní smlouvy (resp. z ní vyplývající mzdy) valnou hromadou soudy 

přiznávají členům statutárního orgánu nárok na odměnu obvyklou dle ust. § 571 odst. 1 

obchodního zákoníku, tak však mohou činit pouze ve vztahu k nároku na odměnu za období do 

1. 7. 2014. Ohledně nároku na odměnu za období od 2. 7. 2014 dále tak již činit nemohou 

(nedovodí-li tedy, že byly splněny podmínky některé ze zákonem stanovených výjimek pro 

přiznání odměny ve výši obvyklé). Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích 

uvádí, že účelem této změny (oproti úpravě obchodního zákoníku) je, aby strany měly na výběr 

a mohly si odměnu sjednat přesně a předem, čímž se zdůrazňuje tzv. reward strategy (Vláda 

ČR, 2011c: k § 44 až 75). Domnívám se, že na základě této argumentace není tato úprava, 

postavená výrazně v neprospěch členů statutárního orgánu, dostatečně odůvodněná. Dle mého 

názoru by tedy mělo být toto ustanovení ze zákona o obchodních korporacích vypuštěno, načež 

by soudy mohly opět dovodit, že v případě absence ujednání o odměně ve schválené smlouvě 

o výkonu funkce náleží členovi statutárního orgánu odměna ve výši obvyklé dle ust. § 2438 

občanského zákoníku či nárok na vrácení bezdůvodného obohacení za odvedenou „práci“; 

anebo by mělo přímo stanovovat, že není-li odměna v kapitálové společnosti sjednána ve 

smlouvě o výkonu funkce, má člen jejího voleného orgánu nárok na odměnu ve výši obvyklé 

v době svého jmenování. Tuto změnu považuji za vhodnou zejména s ohledem na skutečnost, 

že od 1. 1. 2021 již neexistuje povinnost schvalovat mzdu poskytovanou členovi statutárního 

orgánu dle ust. § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (nejde-li o plnění spojené 

s výkonem funkce, což strany při uzavírání pracovní smlouvy v pravém souběhu nemusí takto 

vyhodnotit). Bez schválení tohoto plnění však soudy nemají s ohledem na ust. § 59 odst. 3 

zákona o obchodních korporacích možnost dovodit nárok člena statutárního orgánu na odměnu 

obvyklou.  

Za značně problematický považuji rovněž závěr o konkludentním ukončení pracovního 

poměru, jenž soudy dovodily v případě jmenování stávajícího zaměstnance do funkce člena 

statutárního orgánu. Tato otázka by měla být zejména z důvodu posílení právní jistoty 

zaměstnance řešena legislativně. Zákoník práce by ve svém současném ust. § 48 odst. 1 např. 

mohl určit, že pracovní poměr zaniká i jmenováním zaměstnance do výkonu funkce člena 

statutárního orgánu zaměstnavatele, aniž by soudy musely dovozovat konkludentní uzavření 

dohody o ukončení pracovního poměru. Současně však nelze zaměstnance ponechat zcela bez 

ochrany před následky okamžitého odvolání z funkce. Dle mého názoru by tedy měl zákoník 

práce současně stanovit, že po ukončení výkonu funkce je zaměstnavatel povinen nabídnout 
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tomuto bývalému zaměstnanci obdobnou pracovní pozici, nevyplývá-li z dohody stran úmysl 

pracovní poměr ukončit bez dalšího.  

Vhodnější konstrukcí než ukončení původního pracovního poměru s povinností následně 

uzavřít nový se však dle mého názoru zdá být institut tzv. „spícího pracovního poměru“ známý 

z německé právní teorie. Je však třeba říci, že ani v SRN není tato konstrukce upravena 

legislativně a byla dovozena pouze judikaturou v případech, kdy není jednatelská smlouva 

uzavřena písemně (viz kapitola 7.1.3). V takovém případě by to tedy musely být soudy, které 

by rozhodly, že pracovní poměr „usnul“ po dobu výkonu funkce člena statutárního orgánu 

a s jeho ukončením se znovu obnovil. Vzhledem k tomu, že k takovému řešení judikatura 

doposud nepřistoupila a dala přednost výkladu, že pracovní poměr byl ukončen na základě 

konkludentní dohody stran, nelze očekávat, že se tak v blízké budoucnosti stane. Pozitivní 

a pravděpodobně i reálnou změnou by však dle mého názoru v této otázce bylo, pokud by soudy 

alespoň dovozovaly uzavření konkludentní dohody o skončení pracovního poměru pouze 

v případě uzavření smlouvy o výkonu funkce. Tím by bylo jednak možné dovodit naplnění 

požadavku písemné formy dle ust. § 49 odst. 2 zákoníku práce, zejména by ale bylo sníženo 

riziko zneužití tohoto výkladu ze strany společnosti (zaměstnavatele) za účelem obejití institutů 

na ochranu zaměstnance při výpovědi z pracovního poměru.  

Rovněž v případě uzavření pracovní smlouvy s dosavadním členem statutárního orgánu 

v pravém souběhu by měla být této osobě poskytnuta určitá ochrana při jejím odvolání z funkce. 

Ačkoliv soudy v některých případech dovozovaly, že v důsledku podřízení smlouvy o výkonu 

funkce pracovněprávní úpravě je nutné aplikovat ust. §§ 73 a 73a zákoníku práce, dle kterých 

je zaměstnavatel povinen zaměstnanci navrhnout po jeho odvolání změnu jeho dalšího 

pracovního zařazení, tento závěr se od 1. 7. 2020, kdy nabyla účinnosti novela zákoníku práce, 

pravděpodobně již neuplatní (viz kapitola 6), čímž tyto osoby pozbyly jedinou možnost ochrany 

před okamžitým odvoláním bez jakékoliv náhrady (dospějeme-li současně k závěru, že ochrana 

zaměstnance při výpovědi z pracovního poměru se ani v případě podřízení smlouvy o výkonu 

funkce zákoníku práce pro rozpor s kogentními normami neaplikuje). Novela zákoníku práce, 

která by mezi výčet vedoucích pracovních míst v ust. § 73 odst. 3 zákoníku práce doplnila 

vedoucí pracovní místo, které by svou charakteristikou odpovídalo funkci člena statutárního 

orgánu, není dle mého názoru vhodným řešením, neboť tím by došlo k smísení pravidel 

korporátního a pracovního práva. Navrácení předešlého stavu před novelou č. 285/2020 Sb. se 

však nejeví jako možné řešení, vzhledem k tomu, že tuto změnu zákonodárce prosadil za 

účelem vyšší ochrany práv zaměstnance (Vláda ČR, 2019: k bodům 5 a 6).   
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Co se týče veřejnoprávní úpravy, v oblasti daní lze zmínit zákon o dani z přidané hodnoty, 

který by v zájmu právní jistoty společnosti i člena statutárního orgánu měl být uveden do 

souladu s evropskou právní úpravou. Ačkoliv totiž soudy přiznávají příslušné směrnici přímý 

účinek, s odůvodněním, že se stát nemůže dovolávat vlastní chybné implementace evropské 

úpravy, měla by být národní právní úprava harmonizována s evropskou, čímž by bylo 

postaveno najisto, zda plnění vyplacené jako odměna člena statutárního orgánu podléhá dani 

z přidané hodnoty či nikoliv.  

Další právní oblastí, která by měla doznat změn, je právní úprava pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za pracovní úraz či nemoc z povolání. Dle ust. § 1 odst. 3 vyhlášky Ministerstva 

financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti 

organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání toto zákonné pojištění vzniká 

dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence 

zaměstnavatele. Z pojištění jsou tedy vyloučeni členové statutárního orgánu, byť mají 

uzavřenou souběžnou pracovní smlouvu, jelikož tato dle judikatury nezakládá pracovněprávní 

vztah, a byť ve víře v platnost této pracovní smlouvy společnost odvádí platby pojistného. Toto 

ustanovení by tedy mělo být upraveno tak, aby z pojištění nebyli kategoricky vyloučeni členové 

statutárního orgánu, jelikož pokud bude jejich smlouva o výkonu funkce podřízena zákoníku 

práce, ustanovení upravující pracovní úraz či nemoc z povolání včetně povinnosti společnosti 

nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku úrazu při výkonu práce (funkce) 

se na vztah člena statutárního orgánu a společnosti aplikují. V takovém případě by měla být 

společnost povinna hradit pojišťovně platby pojistného a pojišťovna by měla být povinna 

nahradit za společnost členovi statutárního orgánu škodu či nemajetkovou újmu vzniklou 

pracovním úrazem či nemocí z povolání; to však aktuální právní úprava neumožňuje. Na rozdíl 

od nemoci z povolání totiž úraz při výkonu funkce člena statutárního orgánu není nijak 

výjimečnou situací, vezmeme-li v potaz skutečnost, že členové statutárního orgánu v rámci 

výkonu své funkce nezřídka kdy konají „pracovní“ cesty a riziko úrazu v důsledku dopravní 

nehody tedy není zanedbatelné. Ani vznik nemoci z povolání není v případě člena statutárního 

orgánu zcela vyloučen, byť seznam nemocí z povolání stanovený nařízením vlády 

č. 290/1995 Sb., neobsahuje nemoc, jejíž vznik by bylo možné v souvislosti s výkonem funkce 

člena statutárního orgánu předpokládat. Již mnoho let však probíhají odborné diskuze o vlivu 

nadměrného stresu zaměstnanců na jejich zdraví, přičemž výkon funkce člena statutárního 
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orgánu lze nepochybně zařadit mezi činnosti, které se vyznačují velkou mírou stresové zátěže, 

a to již jen s ohledem na širokou odpovědnost člena statutárního orgánu, jíž se nelze zprostit104.  

  

 
104 Nařízení vlády o odškodňování o stresu hovoří pouze jako o následku pracovního úrazu či nemoci z povolání: 

„bolestí se pro účely tohoto nařízení rozumí tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození 

zdraví […]“ (§ 1 odst. 1). Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým pracovištěm pak ve 

své příloze stanovuje jako kategorii poškození zdraví způsobeného pracovním úrazem s uvedeným počtem bodů 

pro ohodnocení bolesti 100 – 200, což je srovnatelné například s poraněním zrakového nervu, poraněním krční 

tepny, poraněním slinivky břišní, zlomeniny předloktí atd. 
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Závěr  

Tzv. pravé souběhy jsou běžnou praxí obchodních společností již od 90. let minulého 

století, přičemž v průběhu doby bylo vyřčeno mnoho argumentů jak pro jejich povolení, tak pro 

jejich zákaz. Hlavním argumentem pro povolení tzv. souběhů jsou ústavou zaručená práva, 

zejména zásada legální licence zakotvená v čl. 2 odst. 4 Ústavy a v čl. 2 odst. 3 Listiny (každý 

může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá), ale 

i další obecné právní zásady jako zásada autonomie vůle (ust. § 1 odst. 2 NOZ), zásada smluvní 

svobody (ust. § 1725 NOZ) či zásada priority výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy, 

před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li možné oba výklady (ust. 

§ 574 NOZ). Argumentem pro jejich zákaz je naopak rozpor zásad pracovního práva 

s kogentními normami občanského a obchodního práva, odlišnost charakteru závislé práce 

a funkce člena statutárního orgánu, zdánlivost právního jednání, které vylučuje odpovědnost 

člena statutárního orgánu (ust. § 53 odst. 2 ZOK) či absence kauzy pro uzavření druhé smlouvy.  

Motiv uzavírání souběžných pracovních smluv je zjevný – získání zaměstnaneckých výhod 

jakými jsou například ochrana před výpovědí, nárok na dovolenou, zákonem stanovené 

překážky v práci (v minulosti také účast na sociálním pojištění a povinnost zaměstnavatele 

odvádět za zaměstnance platby zdravotního pojištění), jakož i snaha o omezení odpovědnosti 

za škodu. V průběhu doby došlo v mnohých ohledech k posunu postavení člena statutárního 

orgánu směrem k postavení zaměstnance, kdy například pro účely sociálního a zdravotního 

pojištění se na členy statutárního orgánu hledí jako na zaměstnance, v oblasti soukromoprávní 

však má člen statutárního orgánu v porovnání se zaměstnancem stále výrazně méně výhodné 

postavení. To ovšem vyplývá z charakteru funkce člena statutárního orgánu, zejména jeho 

nezávislého postavení a s tím spojené široké odpovědnosti. Postavení zaměstnance, kterému 

jakožto slabší straně náleží speciální ochrana, a člena statutárního orgánu tedy postavit na roveň 

nelze. 

Zejména na základě těchto důvodů dospěla judikatura k závěru, že funkci člena statutárního 

orgánu nelze vykonávat v pracovním poměru. Tento striktní zákaz odrážející se v neplatnosti 

pracovních smluv však představuje zásadní zásah do ústavních práv každého jedince. Zákaz 

tzv. souběhů nevyplývá ze zákona a byl dovozen pouze judikaturou, lze tedy dokonce uvažovat 

i o tom, zda je takové počínání soudů vůbec ústavní. Čl. 4 odst. 1 a 2 Listiny totiž stanovují tzv. 

výhradu zákona, když určují, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona 

a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod a že meze základních práv 

a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod upraveny 
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pouze zákonem. V důsledku tohoto zákazu totiž byly členům statutárního orgánu po dlouhou 

dobu odepírány sociální jistoty (účast na sociálním pojištění) i zaměstnanecké výhody, které 

nebyly v rozporu s kogentními ustanoveními upravujícími výkon funkce člena statutárního 

orgánu. Skutečnost, že osoba vykonává funkci člena statutárního orgánu, pak nemůže být 

vykládána tak, že tato osoba uvedené jistoty, například z důvodu finančně lépe ohodnocené 

pozice, nepotřebuje. Na hraně ústavnosti se dle mého názoru pohybuje i závěr judikatury, že 

ustanovením zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu došlo ke konkludentní dohodě 

o ukončení dosavadního pracovního poměru, a to nejen z důvodu, že pro takovou dohodu je 

nutná písemná forma, ale zejména proto, že je zcela v rozporu se základní zásadou pracovního 

práva, a to principem zvláštní ochrany zaměstnance.  

Nový výklad Nejvyššího soudu, dle kterého je možné podřídit smlouvu o výkonu funkce 

zákoníku práce s tím, že se nelze odchýlit od kogentních ustanovení upravujících práva 

a povinnosti statutárního orgánu, lze hodnotit kladně. Jakýkoliv jiný závěr by byl ve zjevném 

rozporu se základními zásadami soukromého práva, zejména zásadou autonomie vůle a zásadou 

legální licence. Tuto „novou“ judikaturu však lze považovat za přelomovou pouze s ohledem 

na nově dovozenou „fikci“105, že uzavřená pracovní smlouva se považuje za dodatek ke 

smlouvě o výkonu funkce a že ze skutečnosti, že strany zamýšlely uzavřít pracovní smlouvu, 

vyplývá, že jejich úmyslem je podřízení smlouvy o výkonu funkce zákoníku práce, resp. těm 

jeho ustanovením, která nezakládají rozpor s kogentními ustanoveními občanského zákoníku 

či zákona o obchodních korporacích. Ani před přijetím tohoto výkladu totiž nebylo a nemohlo 

být v rozporu se zákonem, pokud strany smlouvy o výkonu funkce do této smlouvy zahrnuly 

i práva a povinnosti známé z pracovněprávních vztahů, nebylo-li to v rozporu s kogentní 

úpravou zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku.  

Tato právní konstrukce se však dle mého názoru pohybuje na hraně ústavnosti, neboť projev 

vůle stran vykládá ve zjevném rozporu s jejich původním úmyslem, byť za účelem zachování 

platnosti tohoto jednání. Retroaktivní účinky této judikatury pak mohou mít na práva 

a povinnosti stran značně negativní dopad, vezmeme-li v potaz zejména skutečnost, že 

souběžně uzavřené pracovní smlouvy před touto judikatorní změnou postihovala neplatnost 

relativní a strany souběžně uzavřené pracovní smlouvy tak mohly toto jednání ponechat 

v platnosti, kdežto dle aktuálního výkladu Nejvyššího soudu má uzavření pracovní smlouvy 

v pravém souběhu zcela jiné účinky, než jaké strany zamýšlely, a pracovní poměr tedy vůbec 

 
105 Na základě které je dovozována vůle stran uzavřít dodatek ke smlouvě o výkonu funkce, přestože ve skutečnosti 

strany zcela zjevně zamýšlely uzavřít pracovní smlouvu.  
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nezaloží. Zmíněná retroaktivita této judikatury současně negativně ovlivňuje legitimní 

očekávání účastníků občanskoprávních vztahů. 

Z této právní konstrukce, na základě které je pracovní smlouva uzavřená v pravém souběhu 

považována za dodatek ke smlouvě o výkonu funkce, rovněž vyplynuly další otázky a aplikační 

problémy. Pokud dojde k podřízení smlouvy o výkonu funkce jako celku zákoníku práce, není 

jednoznačné, jaká konkrétní práva a povinnosti stanovená zákoníkem práce lze na vztah člena 

statutárního orgánu a společnosti aplikovat a jaká jsou již v rozporu s kogentními ustanoveními 

občanského zákoníku či zákona o obchodních korporacích, a případně jak pracovněprávní 

úpravu modifikovat, aby byla v tomto korporátním vztahu použitelná. V případě podřízení 

smlouvy o výkonu funkce zákoníku práce se na vztah člena statutárního orgánu a společnosti 

uplatní omezeně zejména ustanovení zákoníku práce o překážkách v práci, odstupném, 

pracovní době a době odpočinku, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, překážkách v práci 

a dovolené, s tím, že odpovědnost členů statutárního orgánu za porušení povinnosti vykonávat 

funkci s péčí řádného hospodáře tímto není omezena a člen statutárního orgánu tedy musí 

i v případech „pracovního volna“ činit potřebné úkony. Konkrétní obsah jejich vzájemných 

práv a povinností, vzniklých v důsledku podřízení vztahu zákoníku práce, však bude zřejmý až 

na základě budoucích soudních rozhodnutí. Prozatím tedy budou strany smlouvy ve značné 

právní nejistotě ohledně toho, jaká konkrétní práva a povinnosti jim z takového vztahu 

vyplývají. Z tohoto důvodu nelze doporučit podřízení smlouvy o výkonu funkce 

pracovněprávní úpravě odkazem na zákoník práce, nýbrž pouze převzetí konkrétních práv 

a povinností, která nejsou v rozporu s kogentní úpravou občanského zákoníku a zákona 

o obchodních korporacích, do smlouvy o výkonu funkce, či alespoň vyloučení aplikace 

nevhodných ustanovení zákoníku práce (viz doporučená ujednání smlouvy o výkonu funkce 

v kapitole 6). Obchodní společnosti a členové statutárního orgánu by tedy měli v případě, že 

mají uzavřenou pracovní smlouvu v pravém souběhu vedle výkonu funkce statutárního orgánu, 

tyto kontrakty nahradit novou smlouvou o výkonu funkce, která bude obsahovat konkrétně 

specifikovaná práva a povinnosti převzatá z pracovněprávní úpravy, jež nejsou v rozporu 

s kogentními ustanoveními občanského či korporátního práva. Tím bude omezen vznik 

případných sporů plynoucích z nejistoty, která práva a povinnosti upravená zákoníkem práce 

mají smluvní strany na svůj vztah aplikovat.  

Některé problémy, které z aktuální judikatury vyplývají, lze vyřešit legislativními změnami. 

Z hlediska posílení právní jistoty stran by kupříkladu bylo možné uvažovat nad tím, že by zákon 

o obchodních korporacích obsahoval výčet ustanovení zákoníku práce, která je možné na vztah 

společnosti a člena statutárního orgánu aplikovat. Zákoník práce by se pak měl vypořádat s výše 
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zmíněným nevhodným řešením otázky ukončení pracovního poměru při jmenování stávajícího 

zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu, který dovodila judikatura. Mohl by např. 

potvrdit, že pracovní poměr zaniká jmenováním zaměstnance do funkce člena statutárního 

orgánu zaměstnavatele s tím, že zaměstnavatel je po ukončení výkonu funkce povinen 

nabídnout mu odpovídající pracovní místo, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto postupu ze 

strany zaměstnavatelů, kteří by se tak vyhnuli povinnostem spojeným s výpovědí pracovního 

poměru.  

Další skutečností, pro kterou nelze nejnovější judikaturu Nejvyššího soudu považovat za 

řešení dlouholetých debat ohledně (ne)přípustnosti pravého souběhu je, že na pracovní smlouvu 

musí být kladeny stejné požadavky jako na smlouvu o výkonu funkce, pokud se má stát jejím 

dodatkem. Povinnost schvalovat pracovní smlouvu člena statutárního orgánu valnou hromadou 

však právní úprava nestanovuje a ani nestanovovala. Pouze plnění, které bylo na základě takové 

pracovní smlouvy vyplaceno členovi statutárního orgánu, mělo být schvalováno valnou 

hromadou (za účinnosti obchodního zákoníku však pouze v období let 2012 a 2013, pokud se 

jednalo o pravý souběh). Pokud tedy byla výše mzdy valnou hromadou schválena, má člen 

statutárního orgánu nárok na její vyplacení, přestože byla sjednána v souběžně uzavřené 

pracovní smlouvě, neboť ta se stala v této části dodatkem smlouvy o výkonu funkce. Pokud 

nikoliv, soudy přiznávají členům statutárního orgánu alespoň nárok na odměnu obvyklou dle 

ust. § 571 odst. 1 obchodního zákoníku, tak však mohou rozhodnout pouze ohledně nároku na 

odměnu za období do 1. 7. 2014. Je tedy otázkou, jak se ke sporům o existenci nároku na 

odměnu za pozdější období soudy postaví, neboť zákon o obchodních korporacích jim 

neposkytuje příliš možností, jak existenci nároku na odměnu ve výši obvyklé dovodit. 

V případě, že valnou hromadou byla schválena odměna z pracovní smlouvy, ale nikoliv 

samotná pracovní smlouva, což je v praxi častým případem, nelze na takovou smlouvu (vyjma 

schválené odměny) pohlížet jako na platný dodatek ke smlouvě o výkonu funkce. V takovém 

případě by se jednalo i nadále o neplatnou106 smlouvu, a nebylo by tedy možné dovozovat 

platné podřízení smlouvy o výkonu funkce zákoníku práce (ledaže by budoucí judikatura 

dovodila, že postačuje, že takovou smlouvu valná hromada nezakázala, byla-li ji předložena 

v souladu s ust. § 55 ZOK či při jiných příležitostech a prokazatelně se s jejím obsahem tedy 

seznámila). Na základě těchto skutečností tedy nepovažuji problematiku souběhů za vyřešenou; 

naopak, jak je uvedeno výše, současný výklad Nejvyššího soudu způsobuje další nejasnosti 

a s tím spojenou právní nejistotu stran. 

 
106 Od 1. 1. 2021 se bude jednat o neúčinnou smlouvu.  
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Zákaz pravých souběhů, který česká judikatura stanovila, však není v oblasti střední Evropy 

nijak ojedinělý, jak vyplývá ze srovnání právní úpravy a judikatury Německé spolkové 

republiky a Slovenské republiky. Dle žádného z těchto právních řádů nelze vykonávat funkci 

člena statutárního orgánu v pracovním poměru. Slovenská právní úprava, jakož i judikatura, do 

jisté míry kopírují právní úpravu a judikaturu českou, což není s ohledem na dlouhodobý 

společný vývoj nijak překvapivé. Ačkoliv slovenská judikatura zatím nedospěla ke stejnému 

výkladu, jako aktuální česká judikatura, dle převažující slovenské odborné veřejnosti je 

i v poměrech slovenského práva možné odkázat na zákoník práce ohledně takové úpravy práv 

a povinností, které nejsou v rozporu s kogentní úpravou obchodního práva.  

Německá právní úprava však v oblasti úpravy výkonu funkce člena statutárního orgánu 

představuje jednu z možných variant řešení souběžných pracovních poměrů. Odlišuje totiž 

právní vztah založený jmenováním člena statutárního orgánu do funkce a právní vztah založený 

smlouvou mezi ním a společností, který má podobné znaky jako pracovní poměr, 

o pracovněprávní vztah se však nejedná. Ačkoliv česká právní úprava není německé právní 

úpravě zcela vzdálená, vzhledem k vzájemnému ovlivňování BGB a ABGB107 a ke společným 

základům v římském právu, domnívám se, že převzetí takové konstrukce do české právní 

úpravy, nedošlo-li k tomu v rámci rekodifikace, není v blízké době reálné. Česká judikatura se 

však mohla inspirovat alespoň z německé teorie známým „spícím“ pracovním poměrem 

v řešení situace, kdy došlo ke jmenování dosavadního zaměstnance členem statutárního orgánu. 

Na rozdíl od německé a evropské108 judikatury Nejvyšší soud ČR nerozlišuje, zda se jedná 

o člena statutárního orgánu, který má ve společnosti většinovou majetkovou účast nebo nikoliv. 

I přesto, že tedy smluvní strany nepodřídí smlouvu o výkonu funkce pracovněprávní úpravě 

(neboť zejména společnost na tom nemusí mít zájem), měly by i české soudy v souladu 

s judikaturou SDEU v určitých případech, pokud je člen statutárního orgánu v závislém 

postavení na společnosti, tomuto přiznat ochranu náležející zaměstnanci, resp. pracovníkovi ve 

smyslu evropské úpravy, jak již učinily např. v otázce místní soudní příslušnosti.  

Závěrem tedy lze uvést, že otázku pravých souběhů nelze považovat za vyřešenou, přestože 

to z hlasů odborné veřejnosti nyní zaznívá (např. Janošek: 2018). Na druhou stranu, jedná se již 

o tolik diskutované téma, že jej nelze považovat za striktně odbornou právní záležitost 

a podnikatelé i kandidáti na funkci člena statutárního orgánu jsou s tím, že tuto funkci nelze 

vykonávat v pracovním poměru, často již srozuměni. Jsem tedy přesvědčena, že k uzavírání 

 
107 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Všeobecný zákoník občanský) byl na českém území účinný až do roku 

1950. 
108 Soudní rozhodnutí SDEU. 
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souběžných pracovních smluv na výkon činností náležejících statutárnímu orgánu dochází 

výrazně řídčeji než v minulosti, byť v obchodních vztazích stále nezřídka kdy spatřujeme členy 

statutárního orgánu současně titulované jako „obchodní ředitel“, „generální ředitel“ apod., 

přičemž v mnohých případech trvají tyto souběhy již od dob účinnosti obchodního zákoníku.  

Domnívám se tedy, že problematika souběhů v českém právním prostředí doposud vyřešena 

nebyla a snaha Nejvyššího soudu o její řešení naopak vyústila ve vznik nových sporných otázek 

a nejasností, jež bude třeba opět zodpovědět. Je tedy otázkou, zda by v zájmu naplnění zásady 

autonomie vůle a zásady legální licence, jakož i v zájmu posílení právní jistoty stran, neměl 

Nejvyšší soud ustoupit ze svého původního stanoviska a ponechat v platnosti souběžně 

uzavřené pracovní smlouvy s tím, že kogentní ustanovení občanského zákoníku a zákona 

o obchodních korporacích upravující výkon funkce člena statutárního orgánu mají přirozeně 

před takovými ujednáními přednost. Sjednání výše mzdy by pak podléhalo schválení orgánu, 

který schvaluje smlouvu o výkonu funkce dle ust. § 61 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích, neboť by se jednalo o plnění poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce člena 

statutárního orgánu. Stanovení judikatorního zákazu souběhů totiž nutně vede k potřebě další 

a další regulace a finální řešení této problematiky je stále v nedohlednu. Dle ústavního soudu 

je přitom podmínkou fungování právního státu respektování autonomní sféry jednotlivce, do 

které stát nezasahuje, resp. zasahuje pouze v případech, které jsou odůvodněny určitým 

veřejným zájmem, a kdy je takový zásah proporcionální s ohledem na cíle, jichž má být 

dosaženo (I. ÚS 557/05). Zda je tento zásah, ke kterému nadto přistoupily pouze soudy, nikoliv 

zákonodárce, přiměřený, zůstává spornou otázkou. Závěrem si v souvislosti s tím dovoluji 

připomenout inspirativní slova anglického filozofa, ekonoma a politika, Johna Stuarta Milla: 

„Jediný cíl, který opravňuje lidstvo - individuálně nebo kolektivně - zasáhnout do svobody 

jednání lidí, je sebeobrana“. 
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některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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Zákon č. 592/1992 Sb., České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 

způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. 
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Vyhláška č. 125/1993 Sb., ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby 

zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

Nález č. 116/2008 Sb., Ústavního soudu ze dne 12. března 2008 ve věci návrhu na zrušení 

některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Sdělení č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast 

zaměstnanců na nemocenském pojištění. 

Směrnice Rady č. 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z 

přidané hodnoty. 

 

Zahraniční právní předpisy: 

Německý Aktiengesetz (AktG). 

Německý Arbeitsgerichtsgesetz. 

Německý Betriebsverfassungsgesetz. 

Německý Bundesurlaubsgesetz. 

Německý Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). 

Německý Einkommensteuergesetz. 

Německý Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG). 

Německý Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen 

Bedingungen. 

Německý Kündigungsschutzgesetz. 

Německý Sozialgesetzbuch III – Arbeitsförderung (SGB III) 

Německý Sozialgesetzbuch IV -  Gemeinsame Vorschriften für die 

Sozialversicherung (SGB IV) 

Německý Sozialgesetzbuch V - Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V) 

Německý Sozialgesetzbuch VI - Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI) 

Německý Sozialgesetzbuch VII – Gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII) 

Německý Sozialgesetzbuch XI - Soziale Pflegeversicherung (SGB XI) 

Německý Teilzeit- und Befristungsgesetz. 

Slovenský zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. 

Slovenský zákon č. 65/1965 Zb. zákonník práce. 

Slovenský zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce. 

Slovenský zákon č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení. 

Slovenský zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník. 

Slovenský zákon č. 580/2004 Z. z., o zdravotnom poistení. 

Slovenský zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov. 
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4. Seznam použité judikatury 

Judikatura České republiky: 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4. 1993, sp. zn. 6 Cdo 108/92. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 11. 1998, sp. zn. 21 Cdo 11/98. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 1999, sp. zn. 29 Cdo 1162/99. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2014/2000. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1850/2001. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2003, sp. zn. 21 Cdo 963/2002. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2004, sp. zn. 2 As 77/2003. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. 3 Ads 39/2003. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2507/2003. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2004, sp. zn. 21 Cdo 737/2004. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2004, sp. zn. 29 Odo 479/2003. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2004, sp. zn. 21 Cdo 894/2004. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 11. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1634/2004. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 2. 2005, sp. zn. 2 Afs 94/2004. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2005, sp. zn. 2 Afs 185/2004. 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 419/04. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2005, sp. zn. 26 Cdo 781/2005. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2005, sp. zn. 2 Afs 15/2005. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. 5 Tdo 94/2006. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2006, sp. zn. 3 Ads 55/2005. 

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

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2087/2006. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2093/2006. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 5 Afs 131/2006. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 12. 2007, sp. zn. 21 Cdo 353/2007. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. 21 Cdo 313/2007. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2008, sp. zn. 7 Afs 8/2007. 

Nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2007, sp. zn. I. ÚS 557/05. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 29 Odo 1262/2006. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3014/2007. 

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

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2008. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3090/2008. 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3090/2008. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2008/2007. 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 2 Afs 180/2006. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 11. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2708/2008. 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 5. 2010, sp. zn. 7 Cmo 369/2009. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 3 Ads 41/2010. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 29 Cdo 2126/2009. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3540/2008. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4566/2009. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2010, sp. zn. 7 Afs 130/2009. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. 3 Ads 119/2010. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2010, sp. zn. 21 Cdo 4028/2009. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 21 Cdo 3053/2010. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2011, sp. zn. 29 Cdo 1647/2010. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2011, sp. zn. 4 Ads 75/2011. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 10. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1872/2010. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 29 Cdo 2379/2010. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1979/2010. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3414/2010. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3061/2010. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2012, sp. zn. 21 Cdo 3104/2010. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 29 Cdo 134/2011. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2012, sp. zn. 9 Afs 33/2012. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2013, sp. zn. 21 Cdo 1028/2012. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 21 Cdo 1781/2012. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2240/2012. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2802/2012. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2013, sp. zn. 21 Cdo 3250/2012. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 21 Cdo 632/2013. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3910/2012. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. 6 Ads 46/2013. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 931/2013. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1183/2013. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1116/2014. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 496/2014. 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 29 Cdo 440/2013. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2015, sp. zn. 6 Ads 136/2012. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 2687/2014. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4010/2014. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3772/2014. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2831/2015. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3180/2015. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 2 Ads 303/2015. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2310/2015. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3839/2015. 

Nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. 2 Afs 100/2016. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3122/2016. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4393/2016. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2525/2015. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3613/2015. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2999/2016. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1355/2017. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1876/2017. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. 21 Cdo 6014/2016.  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 48/2017. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 4831/2017. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1884/2017. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5715/2017. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2018, sp. zn. 29 Cdo 3478/2016. 

Nález Ústavního soudu ze dne 21. 8. 2018, sp. zn. III. ÚS 669/17. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4082/2016. 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 4. 2019, sp. zn. 5 Cmo 224/2018. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2019, sp. zn. 27 Cdo 4344/2017. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2019, sp. zn. 21 ICdo 173/2017. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. 27 Cdo 5340/2017. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2019, sp. zn. 27 Cdo 1018/2018. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 4045/2018. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2019, sp. zn. 21 Cdo 2124/2018. 
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 4777/2018. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2020, sp. zn. 27 Cdo 3443/2018. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2020, sp. zn. 27 Cdo 3456/2019. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. 27 Cdo 3667/2018. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2020, sp. zn. 5 Ads 93/2020. 

 

Zahraniční judikatura: 

Německá spolková republika: 

Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 11. 7. 1953, sp. zn. II ZR 126/52. 

Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 21.03.1959, sp. zn. 2 AZR 375/56.  

Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 29.01.1981, sp. zn. II ZR 92/80.  

Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 27.9.1994, sp. zn. GS 1/89.  

Rozhodnutí Spolkového pracovního soudu ze dne 19.07.2007, sp. zn. 6 AZR 774/06.  

Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 11. 10. 2010, sp. zn. II ZR 266/08. 

Rozsudek Spolkového pracovního soudu ze dne 28.10.2010, sp. zn. 8 AZR 418/09.  

Rozsudek Spolkového sociálního soudu ze dne 14.03.2018, sp. zn. B 12 KR 13/17 R.  

Rozsudek Spolkového sociálního soudu ze dne 14.03.2018, sp. zn. B 12 R 5/16 R.  

Usnesení Spolkového pracovního soudu ze dne 21.01.2019, sp. zn. 9 AZB 23/18. 

Rozsudek Krajského pracovního soudu v Mnichově ze dne 30.01.2019, sp. zn. 4 Sa 336/18. 

Rozsudek Spolkového soudního dvora 26.03.2019, sp. zn.: II ZR 244/17. 

 

Slovenská republika: 

Rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 26. 11. 1997, sp. zn. 5 Cdo 92/97. 

Rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 4 Sžso 29/2007.  

Usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 16. 12. 2010, sp. zn. 4 M Cdo 

6/2009. 

Usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. 2 Obo 66/2010. 

Usnesení Ústavního soudu Slovenské republiky ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. IV. ÚS 561/2012.  

Rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 1. 12. 2015, sp. zn. 1 Sža 27/2015. 

Rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 1. 12. 2015, sp. zn. 1 Sža 37/2015. 

Rozsudek Krajského soudu Nitra ze dne 5. 4. 2018, sp. zn. 8CoPr/1/2018. 

Rozsudek Krajského soudu Prešov ze dne 20. 8. 2018, sp. zn. KSPO/7CoPr/2/2018. 

 

Judikatura SDEU: 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. 3. 1982. - D.M. Levin proti Staatssecretaris van 

Justitie. Věc 53/81. 
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Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 7. 1986. - Deborah Lawrie-Blum proti Land Baden-

Württemberg. Věc C-66/85. 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. 6. 1996. - P. H. Asscher proti Staatssecretaris van 

Financiën. Věc C-107/94. 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. 5. 1998. - Clean Car Autoservice GesmbH proti 

Landeshauptmann von Wien. Věc C-350/96. 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 11. 2010. - Dita Danosa proti LKB Līzings SIA. Věc 

C-232/09. 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. 7. 2015. - Ender Balkaya v. Kiesel Abbruch- und 

Recycling Technik GmbH. Věc C-229/14. 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 9. 2015. - Holterman Ferho Exploitatie BV a další v. 

F.L.F. Spies von Büllesheim. Věc C-47/14. 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 4. 2019. - Peter Bosworth, Colin Hurley v. Arcadia 

Petroleum Limited a další. Věc C-603/2017. 

 

5. Seznam ostatních použitých zdrojů 

Stanovisko Generálního advokáta Henrika Saugmandsgaarda Øe ve věci Peter Bosworth, 

Colin Hurley proti Arcadia Petroleum Limited a dalším, přednesené dne 24. 1. 2019. 

Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015. 

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, 2011a. 

Vláda ČR : Důvodová zpráva k zákonu č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 

Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 2011b. 

Vláda ČR: Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), 2011c. 

Vláda ČR: Důvodová zpráva k zákonu č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, 2018. 

Vláda ČR: Důvodová zpráva k zákonu č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, 2019. 
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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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Simultaneous performance of function of statutory body of capital company 

and employment relationship  

Abstract  

The topic of this rigorosum thesis is the issue of prohibiting performance of a function of 

the statutory body of a capital company while simultaneously having an employment 

relationship with that same company, which was inferred by judicature in the early 90s of the 

last century. However, despite this prohibition, the simultaneous performance of function of the 

statutory body and employment relationship is common practice in the Czech Republic. In fact, 

it provides this statutory body or its member a protection, which otherwise belongs by law only 

to employees. However, as a follow-up to the current Supreme Court decisions, there have 

appeared some opinions that judicature has finally resolved this issue of simultaneous 

performance. So, the aim of this rigorosum thesis is to appraise whether we can consider this 

issue as resolved or not and what new practical problems this new Supreme Court’s 

interpretation causes.  

This rigorosum thesis is divided into eight main chapters. The first one and second ones are 

dedicated to the theoretical basis and basic characteristics of the dependent work and the 

performance of a function of the statutory body. The third chapter is dedicated to comparison 

of these two positions and their rights and obligations. The progress of the legislation and the 

judicature is described in following two chapters. Possible practical problems following from 

actual Supreme Court’s decisions with recommendation for their resolution are introduced in 

chapter six. The next chapter contains comparison of legislation and judicature related to this 

issue of the Federal Republic of Germany and the Slovak Republic and introduction of the 

relevant decisions of the Court of Justice of the EU. The last chapter is dedicated to suggestion 

of required legislature’s changes.  

The conclusion of this rigorosum thesis is that, in the light of the latest Supreme Court’s 

decisions, we can not consider this issue to be resolved. The Supreme Court’s interpretation 

actually causes other new interpretative problems and statutory body’s and company’s legal 

uncertainty. Furthermore, this interpretation can not even be applied to many cases. 
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