
 

 

Doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 

Katedra obchodního práva  

PF UK 

 

Vyjádření pověřeného akademického pracovníka k rigorózní práci Mgr. Martiny Hadrbolcové 

na téma „Souběh funkce statutárního orgánu kapitálové obchodní společnosti  

a pracovního poměru“ 

 

Předložená práce velmi podrobně a vskutku komplexně zpracovává zvolené téma. Respektuji 

uchopení tématu daným způsobem, tedy s důrazem na vývoj právní úpravy a judikatury – 

ostatně dynamika této problematiky je obzvláště zajímavá. Zároveň si dovolím vyjádřit 

přesvědčení, že ještě lepšího výstupu by bylo dosaženo, pokud by se autorka zaměřila na 

detailní rozbor aktuální situace a historické aspekty by využila k právě k rozboru, výkladu a 

kritice aktuálního řešení pravého souběhu. 

 

Hlavní klady práce: 

• detailní a pečlivé rozčlenění problematiky (systematika práce) 

• šíře rozboru tématu – zohlednění jednotlivých aspektů obou činností (otázka náhrady 

škody, srovnání jejího pojištění pro obě kategorie atd.) 

• velmi podrobný exkurz do práva německého a slovenského. 

 

Z dílčích výhrad: 

• Zejména u rozboru evropské úpravy měla autorka analyzovat, zda a jak lze jednotlivé 

závěry aplikovat v českém kontextu. 

• s. 25 – „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).“ – Tento 

obecný závěr o vzniku ručení je zkratkovitý, a tedy nesprávný. 

 

 

Náměty k rozpravě: 

• V práci autorka opakovaně, ale bez bližší argumentace uvádí, že nelze použít ochranu 

člena statutárního orgánu spočívající v zakotvení „výpovědních“ důvodů či doby. Bylo 

by dobré u obhajoby přednést argumenty pro tento závěr, a to i v návaznosti na obecně 

relativně liberální výklad ZOK tak, jak se prosazuje v judikatuře NS, a v komparaci 

s limitací odvolatelnosti členů představenstva v německém akciovém právu (jak je 

zmiňována i v práci samotné). 

 



 

 

• Za jakých podmínek může člen statutárního orgánu nárokovat příplatky za práci 

přesčas a práci ve dnech pracovního klidu (za skutkové situace, kdy je možné 

aplikovatelnost pracovněprávní úpravy zakládající právo na tato plnění dovozovat 

pouze z obecného odkazu na subsidiární aplikaci zákoníku práce ve smlouvě o výkonu 

funkce dané osoby)? 

• Autorka dovozuje, že při nepravém souběhu bude společnost zavazovat jednání dané 

osoby, ačkoliv půjde o záležitost spadající do působnosti statutárního orgánu (za 

účinného pravidla čtyř očí) a nikoliv související s pracovním poměrem (s. 27 a 28). 

Odkazuje i na stanovisko K. Eliáše, podle něhož nelze po smluvním partnerovi 

požadovat zkoumání toho, zda smlouva podepsaná generálním nebo obchodním 

ředitelem je zároveň zapsaná v obchodním rejstříku jako člen představenstva. Jak 

tento výklad, k němuž se autorka hlásí, reflektuje materiální publicitu obchodního 

rejstříku (je s ní v souladu, odporuje jí nebo je výjimkou z této zásady)? 

 

 

Lze konstatovat, že autorka v práci vyčerpala zvolené téma, dostatečně analyzovala sporné 

otázky a prokázala tak svou schopnost samostatné tvůrčí činnosti. Navíc je nutné ocenit, 

s jakou důkladností prozkoumala problematiku souběhu funkcí ze všech hlediska – především 

síře jednotlivých hledisek srovnání postavení zaměstnance a člena statutárního orgánu je 

mimořádná. 

 

Proto doporučuji práci k obhajobě. 
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