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Úvod  
 

Law in books, law in action. Málokde se obchodněprávní realita rozchází 

s ustálenými závěry právní teorie a judikatury v tak velkém rozsahu jako v oblasti 

uzavírání pracovních smluv se statutárními orgány resp. členy statutárního orgánu. 

Neplatnost pracovní smlouvy v souběhu s výkonem této funkce patří v praxi 

k nejčastějším objevům v rámci právní prověrky společnosti. Důvodem, proč adresáti 

práva v této věci „chybují“, však není ani zdaleka ve všech případech nedostatečné 

právní vědomí. Pracovní smlouva přináší statutárnímu orgánu více jistoty a dostatečně 

chrání jeho práva v případě, že by se s ním společnost chtěla rozloučit. Z pracovního 

práva pro něj vyplývá i řada dalších výhod, omezenou pracovní dobou či dovolenou 

počínaje a účastí na systémech veřejného pojištění konče. Méně výhodné už je však toto 

smluvní rozvržení z pohledu společnosti.  

  Když jsem se v roce 2010 rozhodl zabývat se fenoménem souběhu pracovního 

poměru s výkonem funkce statutárního orgánu, který dále označuji rovněž jen jako 

souběh, stanovil jsem si za hlavní cíle práce prověření správnosti závěrů judikatury, jež 

se mnohým mohly zdát kontroverzní, a dále zmapování jejich důsledků pro praxi. 

Rozhodl jsem se najít odpovědi zejména na následující otázky:  

I. jaké jsou aplikační limity zásady nepřípustného souběhu, tj. jaké obsahové 

elementy musí obsahovat pracovní smlouva, aby mohla být v případě souběhu 

shledána neplatnou, a které orgány a další osoby v rámci společnosti se mohou 

nepřípustného souběhu s pracovním poměrem obávat;  

II.  jak posoudit otázku (ne)přípustnosti souběhu v bankovnictví, kde se podle 

gramatického výkladu zákona o bankách a některých rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu souběh zdá být přípustným;  

III.  jak posoudit otázku (ne)přípustnosti souběhu v případě, že s osobou v souběhu je 

nejdříve uzavřena platně pracovní smlouva a souběh coby skutečnost 

způsobující neplatnost pracovní smlouvy nastane teprve v průběhu pracovního 

poměru; a  

IV.  jaké důsledky má sjednání nepřípustného souběhu, a to zejména pokud jde o 

kvalifikaci vyplacené mzdy a jeho dalších důsledků včetně oblasti veřejného 

práva.  
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Zatímco jsem se věnoval rešeršní činnosti a rámcové přípravě diplomové práce, 

bylo uveřejněno rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které statutární orgány 

v souběhu s pracovním poměrem vyloučilo ze systémů nemocenského pojištění. Tím se 

začala psát další kapitola v dějinách souběhu funkce. Ustálený závěr, který aplikační 

praxe dlouho odmítala akceptovat, se stal i díky lobbyistickým tendencím těch, kterých 

se souběh týká, jedním z nejvíce mediálně přetřásaných právních témat prvních měsíců 

roku 2011 a ministerstvo spravedlnosti zanedlouho začalo připravovat novelu, která 

měla souběh umožnit.  

Tím tato práce dostala ještě jeden cíl – 

V. návrh nové právní úpravy, jak se postupně vyvíjel, nastudovat a pokusit se 

analyzovat důsledky jeho zavedení včetně případných slabých míst.  

 

V souladu s tím je práce strukturována tak, že v první kapitole shrnuji teoretická 

východiska, na jejichž základě je možné dovodit zásadu nepřípustnosti souběhu a další 

závěry, které tato práce vyvozuje. Kapitola sumarizuje rozdíly mezi pracovním 

poměrem a výkonem činnosti statutárního orgánu se zvláštním důrazem na výklad 

pojmu obchodního vedení, jehož obsah a limity jsou pro stanovení přípustnosti souběhu 

klíčové.  

V druhé kapitole práce je podrobně rozebrána judikatura Nejvyššího soudu, která 

zásadu nepřípustnosti souběhu dovodila. Práce se pokouší doplnit strohé závěry soudu o 

nové argumenty hovořící pro tuto zásadu a porovnává rovněž různé názory, které se na 

zásadu nepřípustnosti souběhu v odborné literatuře objevily. Následně se zaměřuji na 

rozbor okruhů, které byly uvedeny pod body I. – IV výše.  

Třetí část práce rozebírá a komentuje aktuální znění vládního návrhu novelizace 

obchodního zákoníku, který si klade za cíl dosud nepřípustný souběh legalizovat, a 

věnuje se poslednímu výše uvedenému cíli. V této kapitole rovněž hledám odpověď na 

otázku, zda se navrhovaná právní úprava dostatečným způsobem vypořádává se 

skutečností, že pracovněprávní a obchodněprávní vztah bude z praktického pohledu jen 

těžko vzájemně oddělitelný, a dále zkoumám, zda je nový institut „pracovní smlouvy 

pro výkon obchodního vedení“ dostatečně provázán se stávajícím zněním obchodního 
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zákoníku, zejména pokud se týká ochrany zájmů společnosti před neblahými důsledky 

střetu zájmů společnosti a statutárního orgánu.  

Tato práce se zabývá výhradně postavením statutárních orgánů kapitálových 

obchodních společností, kterými jsou společnost s ručením omezením a akciová 

společnost. Nechává stranou problematiku osobních obchodních společností, jakož i 

jiných právnických osob, zejména aktérů veřejného práva.  

Práce si neklade za cíl podat komplexní výklad o postavení statutárního orgánu 

obchodní společnosti ani o obsahu institutů smlouvy o výkonu funkce či pracovní 

smlouvy, vybírá si toliko stanovené okruhy, které jsou relevantní pro zkoumané oblasti. 

Práce pro zjednodušení nečiní rozdíl mezi „statutárním orgánem“ a „členem 

statutárního orgánu“; oba pojmy jsou používány promiskuitně.  

S ohledem na omezený rozsah se práce detailně nezabývá problematikou souběhu 

oprávnění jednat jménem společnosti a zákonného zastoupení, neboť tato otázka byla na 

rozdíl od okruhů, na něž se práce zaměřuje, podle mého názoru dostatečným způsobem 

vyjasněna v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu i odborných článcích, které na ni 

reagují.  

Práce byla napsána v období mezi květnem a srpnem roku 2011 a reflektuje právní 

stav k 13.07.2011.  



4 
 

 

1. Výkon funkce statutárního orgánu a jeho odlišnosti od 
pracovního poměru  

1.1     K pojmu statutární orgán  
 
 Český právní řád přiznává postavení subjektu právních vztahů nejen osobám 

fyzickým, ale i právnickým. Jde o umělé konstrukce, které mají nejčastěji povahu 

sdružení fyzických či právnických osob sledujících určitý společný cíl, kterým však 

zákon přiznává vlastní osobnost, a spolu s tím i možnost způsobem zakotveným 

v zákoně utvářet a projevovat vlastní vůli.  

Přestože právnické osoby nejsou osobami „z masa a kostí“ a fakticky si lze jen 

hůře představit, že budou samostatně činit právní úkony, vychází stávající právní řád 

z toho, že i právnické osoby jsou schopny samostatně jednat, a to v souladu s 

§ 20 odst. 1 obč. zák. „prostřednictvím těch, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o 

zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem“, tedy statutárních orgánů. 

Naopak další osoby, které byly k učinění příslušného úkonu pověřeny jiným způsobem 

(srov. § 20 odst. 2 obč. zák.), budou vždy pouze v pozici zástupce, byť takový zástupce 

je oprávněn k jednání jménem a na účet zastoupeného1.  

Tato koncepce přímého jednání právnických osob je komparativně vzato 

relativně neobvyklá a její změnu navrhuje i návrh nového občanského zákoníku, který 

se inspiruje německým právním řádem a stanoví, že statutární orgán je ve vztahu ke 

společnosti taktéž v pozici zástupce.2  

Koncepci přímého jednání právnické osoby přejímá i stávající obchodní 

zákoník, který v § 13 odst. 1 uvádí, že „právnická osoba jedná statutárním orgánem 

nebo za ni jedná zástupce“. Touto právnickou osobou budou v obchodněprávních 

vztazích především obchodní společnosti, tedy „právnické osoby založené za účelem 

podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak“3. Jak se označuje 

statutární orgán u jednotlivých obchodních společností a jaká má práva a povinnosti, 

                                                 
1 Srov. § 22 odst. 1 obč. zák.  
2 Viz též Korbel, F.: Smluvní zastoupení v novém občanském zákoníku, Bulletin advokacie, 2011, č. 5, 
str. 46 a násl.  
3 Srov. § 56 odst. 1 obch. zák.; dovětek citovaného vymezení odkazuje na to, že kapitálové společnosti 
mohou být dle téhož ustanovení kromě podnikání založeny i za jiným, právem nereprobovaným účelem.  
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určuje v souladu s § 13 odst. 1 obch. zák. obchodní zákoník; bližší vymezení jeho 

postavení v souladu s literou zákona potom budou obsahovat zakladatelské dokumenty 

konkrétní obchodní společnosti.  

Statutární orgán je součástí personálního substrátu obchodní společnosti, a to 

společně s jejími společníky a zaměstnanci (a případně dalšími osobami, které se na 

životě společnosti mohou podílet zejména na základě některého z obchodních 

závazkových vztahů). Obsah pojmu statutární orgán lze podle mého názoru nejlépe 

ilustrovat právě na základě odlišení od ostatních výše uvedených hlavních aktérů, tedy 

společníků a zaměstnanců.  

1.2     Statutární orgán versus společník  
 

Od společníků se statutární orgán (a stejně tak i zaměstnanec) odlišuje tím, že 

podstatou jeho činnosti je aktivní výkon činnosti ve prospěch společnosti, která má 

z pohledu těchto osob (až na výjimky) výdělečný charakter. Společníci naproti tomu 

toliko vlastní určitý podíl na společnosti a podílejí se na jejím zisku, neočekává se však 

od nich aktivní činnost ve prospěch společnosti a pokud ji vykonávají, pak zpravidla 

v pozici statutárního orgánu. Zákon proto společníkům na rozdíl od statutárních orgánů 

nedává právo jednat jménem společnosti, ba ani ji zastupovat, pokud jim nesvědčí 

některá z forem zmocnění.  

Společníci jsou z titulu svého podílu na společnosti zainteresováni na jejích 

výsledcích, a mají proto právo rozhodovat o zákonem nebo zakladatelským 

dokumentem vymezených záležitostech; ingerence do jiných záležitostí, které 

představují doménu statutárních orgánů, jim však bývá zákonem zapovězena. Mezi 

rozhodovacími pravomocemi společníků a statutárních orgánů tak zákon vede jasnou 

hranici. Podrobněji se touto problematikou zabývá část 1.3.3 práce, ve zkratce však lze 

uvést, že společníkům náleží zejména rozhodování o záležitostech, které jsou pro 

společnost mimořádné svým významem či obsahem, zatímco běžné záležitosti 

obchodního vedení jsou výhradní doménou statutárního orgánu.  
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1.3    Statutární orgán versus zaměstnanec  
 

Úkolem zaměstnanců je podobně jako u statutárního orgánu vyvíjení činnosti ve 

prospěch společnosti. Tato činnost však vykazuje rozdíly, které jsou stručně 

charakterizovány v Tabulce č. 1 a podrobněji rozebrány v dalších oddílech tohoto bodu 

práce.  

 

Tabulka č. 1 – Rozdíly mezi statutárním orgánem a zaměstnancem  

  Statutární orgán Zaměstnanec  

Aplikovaný 
předpis 

Obchodní zákoník  Zákoník práce  

Způsob 
zavazování 
společnosti  

Generální jednatelské 
oprávnění jménem společnosti  

Oprávnění zastupovat společnost 
v omezeném rozsahu  

Povaha 
dominantní 
činnosti  

Obchodní vedení  Závislá práce  

Odpovědnost 
za škodu  

Neomezená Omezená  

Smluvní 
základ 

Smlouva o výkonu funkce  Pracovní smlouva  

Lukrativnost  Výdělečná činnost, není-li 
sjednáno jinak  

Mandatorně výdělečná činnost  

Jednostranné 
skončení 
smluvního 
vztahu 
společností 

Odvolání kdykoli bez udání 
důvodu  

Nejčastěji výpověď ze zákonných 
důvodů s dvojměsíční výpovědní 
lhůtou, popř. výpověď následující 
po odvolání s dvojměsíční 
výpovědní lhůtou  

 

1.3.1 Aplikovaný právní předpis  
 

Výkon funkce statutárního orgánu podléhá ustanovením obchodního zákoníku, 

která upravují vznik a zánik funkce statutárního orgánu, smluvní základ pro výkon této 

funkce, práva a povinnosti statutárního orgánu, jeho odpovědnost za škodu a další 

otázky. Tato ustanovení jsou převážně kogentní4, pokud z jejich výslovného znění či 

povahy neplyne opak.  

                                                 
4 Srov. Tomsa, M., in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol., Obchodník zákoník, Komentář, 13. 
vydání, Praha: C.H.Beck, 2010, s. 905. 
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V případě zaměstnance obsahuje nastínění výše uvedených okruhů zákoník 

práce. Většina ustanovení zákoníku práce je rovněž kogentní povahy, popřípadě se od 

nich lze odchýlit toliko ve prospěch zaměstnance5. Odchýlením ve prospěch 

zaměstnance se však pracovněprávní úprava ustanovením obchodního zákoníku, která 

jsou liberálnější a nestrannější, pokud jde o vyvažování zájmů smluvních stran, ještě 

více vzdálí. Proto je možno tvrdit, že mezi právní regulací statutárního orgánu a 

zaměstnance se nachází zeď, která bude ve většině případů neprostupná.  

1.3.2 Způsob zavazování společnosti  
 

Statutárnímu orgánu náleží tzv. generální jednatelské oprávnění. To znamená, že 

je ze zákona oprávněn jménem společnosti činit veškeré právní úkony včetně těch 

nejdůležitějších. V praxi to probíhá tak, že statutární orgán při podepisování uvede údaj 

o společnosti, jménem které jedná, společně s údajem o svém jméně.  

Ustanovení obchodního zákoníku o tom, který orgán jedná jménem společnosti, 

jsou kogentní a v praxi tak není možné pravomoci statutárního orgánu přenést např. na 

společníky či na zaměstnance společnosti. Z judikatury Nejvyššího soudu6 však 

vyplývá, že jednatel je oprávněn pověřit jednáním jménem společnosti vůči třetím 

osobám zmocněnce, a to i na základě generální plné moci. Tím se tedy v důsledku 

generální oprávnění zavazovat společnost svými právními úkony přenáší na třetí osobu 

(potenciálně i na zaměstnance společnosti), byť nedošlo k jejímu ustanovení jednatelem 

a uveřejnění v obchodním rejstříku.  

Má-li statutární orgán více členů, určují stanovy nebo zakladatelský dokument, 

zda jsou členové statutárního orgánu oprávněni společnost zavazovat jednotlivě, nebo 

zda platné jednání jménem společnosti vyžaduje souhlas více oprávněných osob. Údaje 

o způsobu jednání jménem společnosti se uveřejňují v obchodním rejstříku a jejich 

dodržení představuje podmínku nutnou k tomu, aby příslušné jednání společnost 

zavazovalo; zakotvují-li například zakladatelské dokumenty společnosti tzv. pravidlo 

čtyř očí, tedy vyžadují, aby jménem společnosti jednali vždy dva členové statutárního 

                                                 
5 Viz § 2 odst. 1 ve spojení s § 363 zák. práce; totožný závěr však vyplývá rovněž z povahy řady dalších 
ustanovení, které ve výčtu uvedeném v § 363 zák. práce uvedeny nejsou.  
6 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.11.2005, sp. zn. 29 Odo 1061/2004. 
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orgánu, nebude společnost vázána právním úkonem, který jejím jménem učinil pouze 

jeden člen statutárního orgánu. 

Od ustanovení o způsobu jednání je nutno odlišovat omezení jednatelského 

oprávnění. Na jeho základě může být statutárnímu orgánu zapovězeno činit stanovené 

právní úkony, případně se jejich provádění podmiňuje předchozím souhlasem jiného 

orgánu společnosti. Tato omezení nemají účinky vůči třetím osobám, a v případě jejich 

porušení je společnost jednáním statutárního orgánu zavázána.  

 

Na rozdíl od statutárního orgánu v případě zaměstnance z pracovního poměru 

oprávnění jednat jménem společnosti nevyplývá. Zaměstnanec může společnost 

zavazovat toliko jako její zástupce na základě plné moci, popřípadě v mezích 

zákonného zastoupení dle § 15 obchodního zákoníku, nebo může vystupovat jako 

nezmocněný zástupce společnosti dle § 16 obchodního zákoníku. Tyto formy 

zákonného zmocnění, resp. kvazizmocnění pokrývají úkony zaměstnance, ke kterým 

obvykle dochází v rámci výkonu jeho pracovní pozice, případně jednání v provozovně 

zaměstnavatele, z něhož třetí osoba nemohla rozpoznat, že jednající zaměstnanec není 

k příslušnému jednání oprávněn. Podobně jako může být v případě jednání statutárního 

orgánu jménem společnosti zakotveno pravidlo čtyř očí, může zaměstnavatel stanovit, 

že určití zaměstnanci smějí společnost zastupovat toliko společně. Takové omezení však 

musí být druhé straně seznatelné, jinak není účinné.  

1.3.3 Povaha dominantní činnosti  
 

Za dominantní činnost, kterou má statutární orgán vedle jednání jménem 

společnosti na starosti, obchodní zákoník považuje obchodní vedení.7  

Pojem obchodního vedení obchodní zákoník nikde nedefinuje a jeho obsah tak 

byl vymezen až doktrínou a judikaturou. Podle S. Černé a P. Čecha8 obchodní vedení 

představuje „veškeré rozhodování o vnitřních záležitostech společnosti, ale také o jejím 

řízení, pokud jde o realizaci podnikatelské činnosti, obecněji řečeno o organizování a 

řízení podnikatelské činnosti společnosti“, s výhradou rozhodování o záležitostech, 

které jsou doménou společníků; těmi jsou podle výše uvedených autorů zejména 

                                                 
7 Srov. § 134 obch. zák. pro společnost s ručením omezeným a § 192 odst. 1 obch. zák. pro akciovou 
společnosti.  
8 Černá, S.; Čech, P.: Kde jsou hranice obchodního vedení? Právní fórum, 2008, č. 11, s. 453 a násl.  
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obchody neslučitelné s účelem společnosti a s jejím předmětem podnikání, jakož i 

obchody, které překračují obvyklý rámec podnikání společnosti. (Kromě toho by 

statutární orgán mohl být valnou hromadou omezen taktéž zásadami a pokyny ve 

smyslu § 194 odst. 4 obch. zák.9; tyto se však – kromě jiného – nesmí týkat obchodního 

vedení.)  

Podobně I. Štenglová obchodní vedení definuje jako „řízení společnosti, tj. 

zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o 

podnikatelských záměrech“10. Podle Nejvyššího soudu11 zahrnuje obchodní vedení 

zejména „organizaci a řízení podniku, který náleží společnosti, řízení zaměstnanců, 

rozhodování o provozních záležitostech, tj. např. zásobování, odbyt, reklama, vedení 

účetnictví (srov. § 135 odst. 1 obch. zák.) apod., jakož i rozhodování o podnikatelských 

záměrech“.  

Obchodní vedení tedy lze chápat jako autonomní proces rozhodování o většině 

komerčních záležitostí společnosti, které zákon nesvěřuje společníkům a přísluší toliko 

statutárnímu orgánu; pokyny valné hromady zasahující do sféry obchodního vedení 

zákon i judikatura12 považuje za neplatné. Ve svém rozhodovacím procesu v rozsahu 

obchodního vedení statutární orgán navazuje na rozhodnutí učiněná valnou hromadou. 

Ta mají podobu rozhodování o nejdůležitějších záležitostech stanovených zákonem či 

zakladatelským dokumentem, nejobecnějších zásad a pokynů ohledně výkonu činnosti 

statutárního orgánu, popřípadě – jak bylo uvedeno výše – rozhodování o obchodech 

neobvyklých (kterými podle mého názoru budou především obchody, kterými se 

nerealizuje předmět podnikání společnosti ani nejsou při chodu společnosti běžné). Na 

to, jak valná hromada tímto způsobem „vytýčí směr“, kterým se společnost má ubírat, 

navazuje oblast obchodního vedení, v níž je statutární orgán oprávněn zcela samostatně 

řídit společnost.13 Na činnost spočívající v rozhodování na úrovni obchodního vedení 

přitom logicky navazuje rozhodovací úroveň na ještě nižší úrovni, která bude zpravidla 

                                                 
9 Dle § 135 odst. 2 se toto ustanovení, systematicky zařazené v dílu věnovanému akciové společnosti, 
přiměřeně aplikuje rovněž na společnost s ručením omezeným. 
10 I. Štenglová in op. cit. sub 4,  s. 464. 
11 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 5.4.2006, sp. zn. 5 Tdo 94/2006. 
12 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.05.2000, sp. zn. 32 Cdo 524/2000 a 32 Cdo 525/2000, 
publikované v Právních rozhledech, 2000, č. 8, s. 353.  
13 Připomeňme, že v případě vícečlenného statutárního orgánu se (při absenci výslovného odlišného 
ujednání) pro rozhodnutí ve věci obchodního vedení vyžaduje většinové rozhodnutí jeho členů bez ohledu 
na to, jaká pravidla společnost zakotvuje, pokud jde o způsob jednání. Mezi způsobem jednání a 
oprávněním rozhodovat v oblasti obchodního vedení je třeba rozlišovat.  
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vyplývat z rozhodnutí v působnosti obchodního vedení, případně toto rozhodnutí 

provádět; rozhodne-li například valná hromada o novém předmětu podnikání a 

statutární orgán v rámci obchodního vedení v návaznosti na to rozhodne o tom, že pro 

řízení nových podnikatelských aktivit bude vytvořena nová klíčová pracovní pozice, je 

třeba v návaznosti na to dále určit, jakým způsobem bude tento zaměstnanec vyhledán 

(zda bude např. pověřena personální agentura, zda bude volná pozice inzerována v tisku 

atd.), je třeba vybrat z kandidátů nového zaměstnance a dojednat s ním podmínky 

spolupráce. Přestože méně významná rozhodovací činnost na obchodní vedení přímo 

navazuje, výsadu statutárního orgánu již podle K. Eliáše14 ani I. Štenglové15 

nepředstavuje. Podobně jako jsme uvedli, že existují právní úkony, které jsou pro svůj 

velký význam vyhrazeny valné hromadě a obchodní vedení nepředstavují, existují totiž 

i právní úkony, které pro svůj nižší význam mohou být převedeny i na méně významné 

hráče, kterými budou nejčastěji vedoucí zaměstnanci.16 (I v takovém případě však 

z péče řádného hospodáře vyplývá požadavek kontroly činnosti takových vedoucích 

zaměstnanců17 a delegací nemůže dojít ani k snížení rozsahu odpovědnosti statutárního 

orgánu za škodu18.) Hranice mezi tím, co ještě je obchodním vedením, a co už může být 

delegováno, je však poměrně nejasná.  

Vymezení této hranice nezlehčuje ani to, že se v praxi setkáváme s různými 

formami řízení společnosti, při kterých dochází v různé míře k delegaci jednotlivých 

úkolů při realizaci obchodního vedení na vedoucí zaměstnance společnosti: zatímco 

některý statutární orgán by ve výše zmíněném příkladu náboru nového zaměstnance 

prošel celým procesem až po vyjednávání o rozvržení pracovní doby a benefitech, jiný 

se spokojí s udílením rámcových pokynů, podle nichž podřízení nábor provedou, a ještě 

jiný záležitost deleguje úplně a o výsledku kontraktačního procesu se pouze nechá 

informovat.  

Tím se z obchodního vedení fakticky vydělují určité činnosti, které s ním 

souvisejí, mohou však být platně delegovány na vedoucí zaměstnance společnosti, 

                                                 
14 Eliáš, K.: Hodnotový výklad zákona a inspirace ze starých textů, Bulletin advokacie, 2010, č. 9, s. 25 a 
násl.  
15 Štenglová, I.: Ještě několik poznámek k zákonnému zastoupení obchodní společnosti či družstva 
členem statutárního orgánu, Obchodněprávní revue, 2009, č. 4, s. 102 a násl.  
16 I. Rada v této souvislosti trefně hovoří o „horní“ a „dolní“ hranici obchodního vedení; srov. Rada, I.: 
Souběh znovu a jinak, Právní rádce, 2009, č. 6, str. 4 a násl.  
17 Op. cit. sub. 14.   
18 Op. cit. sub. 15.  
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případně jiné osoby. Jejich rozsah a obsah bude nejčastěji záležet na velikosti a 

organizační struktuře společnosti. Zatímco v některých společnostech statutární orgány 

plní zcela exekutivní roli a o organizaci a o řízení společnosti se s nižšími stupni 

managementu nedělí, jinde se statutární orgány podílí na životě společnosti spíše jen 

omezeně a podstatnou část manažerské činnosti přenechávají zaměstnancům. 

(Z pohledu zákona se přitom stále jedná o totožné statutární orgány se stejnými právy i 

povinnostmi.) 

Bylo tedy shledáno, že delegace výkonu jednotlivých řídících úkonů na 

vedoucího zaměstnance je přípustná. Z výše uvedené zásady judikatura dovodila jednu 

výjimku. K delegaci činností souvisejících s obchodním vedením tak, aby tyto činnosti 

nebo jejich části byly vykonávány v jiném právním vztahu se společností, může dojít 

jen tehdy, nemá-li právní vztah, v němž mají být delegované činnosti vykonávány, 

totožné účastníky. Jinak řečeno, osobou, na niž je výkon těchto činností delegován, 

musí být někdo jiný než statutární orgán. Nejvyšší soud19 vytkl zásadu, podle níž výkon 

funkce statutárního orgánu absorbuje veškeré činnosti v oblasti působnosti statutárního 

orgánu, které statutární orgán vykonává díky svým odborným znalostem, schopnostem 

či dovednostem. Je-li tedy například členem představenstva akciové společnosti 

marketingový specialista, je podle Nejvyššího soudu povinen poskytovat společnosti 

své služby jako součást výkonu funkce statutárního orgánu; o porušení povinnosti péče 

řádného hospodáře půjde nejen tehdy, pokud člen představenstva své znalosti a 

schopnosti ve prospěch společnosti vůbec nevyužívá, nýbrž i tehdy, když si pro jejich 

realizaci sjedná separátní právní vztah (a inkasuje separátní odměnu), místo aby byly 

poskytovány pod kabátkem obchodního vedení.20 Tyto závěry však Nejvyšší soud 

vztáhl pouze na činnosti, které souvisejí s působností statutárního orgánu; když v jiném 

případě21 posuzoval např. poskytování právních služeb statutárním orgánem společnosti 

na základě samostatné mandátní smlouvy, posoudil tuto smlouvu jako platnou.  

Z judikatury Nejvyššího soudu tedy vyplývá zásada, že výkon funkce 

statutárního orgánu do sebe vstřebává veškeré činnosti, které souvisejí s působností 

představenstva, a tedy především s obchodním vedením. Pokud však statutární orgán 

                                                 
19 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.7.2008, sp. zn. 29 Odo 1262/2006. 
20 Podle právní úpravy rozhodné pro citované rozhodnutí se jednalo o požadavek náležité péče a nikoliv 
péče řádného hospodáře, srov. § 194 odst. 5 obch. zák. ve znění účinném do 31. prosince 2000.  
21 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.06.2010, sp.zn. 29 Cdo 2126/2009. 
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vykonává pro společnost jiné činnosti, které se do tohoto rámce nevejdou (např. výše 

zmíněná právní pomoc nebo např. příležitostné opravy aut, jak tomu bylo v jiném 

Nejvyšším soudem rozhodovaném případě22), budou tyto činnosti předmětem 

separátního právního vztahu a jako součást výkonu činnosti v rámci funkce statutárního 

orgánu kvalifikovány nebudou.  

Pro úplnost je třeba ještě doplnit, že obchodní zákoník statutárnímu orgánu 

ukládá mimo rámec obchodního vedení i další konkrétní povinnosti, například je podle 

§ 135 obch. zák. a § 156 odst. 2 obch. zák. povinen vést seznam společníků, resp. 

akcionářů.23 Další povinnosti mohou vyplývat ze smlouvy o výkonu funkce.  

 

Za základní rozlišovací znak pracovních smluv doktrína považuje skutečnost, že 

upravují závislou práci.24 Na základě pracovní smlouvy tedy může být vykonávána 

výhradně závislá práce, jak je definována v § 2 odst. 4 zák. práce, tj. „výlučně osobní 

výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho 

jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené 

nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém 

místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost“. Pracovní smlouva vytváří 

vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi smluvními stranami,25 čímž se ocitá v protikladu 

k obchodnímu vedení, při jehož výkonu statutární orgán není závislý na ničích 

pokynech. V jednotlivých případech na zaměstnance může být toliko přeneseno 

oprávnění realizovat rozhodnutí učiněná v rámci obchodního vedení či činit jednotlivá 

méně významná rozhodnutí, která právní předpisy statutárním orgánům nevyhrazují. 

1.3.4 Odpovědnost za škodu  
 

Statutární orgán jako osoba oprávněna činit důležitá rozhodnutí týkající se 

společnosti a tato rozhodnutí právními úkony činěnými jménem společnosti realizovat 

přijímá riziko, že svým jednáním společnosti přivodí škodu. Na ochranu společnosti 

                                                 
22 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.10.2005, sp.zn. 26 Cdo 781/2005. 
23 Srov. I. Štenglová in op. cit .sub 4, s. 464. 
24 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 10.  
25 Op. cit. sub. 24.  
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zákonodárce zakotvil zejména povinnost statutárního orgánu jednat s péčí řádného 

hospodáře.26  

Za porušení povinnosti jednat při správě společnosti s péčí řádného hospodáře 

odpovídá statutární orgán bez jakéhokoli omezení. I toto pravidlo je zcela kogentní, 

neboť podle § 194 odst. 5 spolu s § 135 odst. 2 obch. zák. je každá smlouva uzavřená 

mezi společností a statutárním orgánem, na jejímž základě by docházelo k vyloučení či 

omezení odpovědnosti za škodu statutárního orgánu, v případě společnosti s ručením 

omezeným i akciové společnosti neplatná.  

 

Zaměstnanec naproti tomu svou činnost vykonává na odpovědnost a riziko 

zaměstnavatele27. Způsobí-li zaměstnanec zaměstnavateli škodu zaviněným porušením 

povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, je jeho 

povinnost k náhradě způsobené škody limitována ustanoveními zákoníku práce. 

V nejčastějších případech, kdy zaměstnanec nedbalostním jednáním naplní skutkovou 

podstatu obecné odpovědnosti za škodu28, bude výše nahrazované škody omezena 

čtyřapůlnásobkem jeho průměrného výdělku a skutečností, že se nahrazuje pouze 

skutečná škoda, a nikoliv i ušlý zisk.  

 

1.3.5 Smluvní základ  
 

Podle § 66 odst. 2 obch. zák. se „vztah mezi společností a osobou, která je 

statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo 

společníkem při zařizování záležitostí společnosti, řídí přiměřeně ustanoveními o 

mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona 

nevyplývá jiné určení práv a povinností“.  

Není-li mezi statutárním orgánem a společností uzavřena smlouva o výkonu 

funkce, řídí se výkon funkce ustanoveními obchodního zákoníku o statutárním orgánu a 

subsidiárně rovněž ustanoveními § 566 – 576 obch. zák. o mandátní smlouvě.29  

                                                 
26 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře stanoví základní požadavky pro výkon činností statutárním 
orgánem osobně i pro jejich delegaci na zaměstnance společnosti, v podrobnostech viz Čech, P.: Péče 
řádného hospodáře a povinnost loajality, Právní rádce 3/2007, s. 4 a násl.  
27 Srov. § 2 odst. 4 zák. práce.  
28 Srov. § 250 ve spojení s § 257 zák. práce.  
29 V podrobnostech viz Pelikánová, I.; Černá, S.: Obchodná právo. Společnosti obchodního práva a 
družstva. II. díl. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 61 a násl.  
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Má-li být vztah mezi společností a statutárním orgánem upraven smlouvou, musí 

se podle výše citovaného ustanovení jednat o smlouvu o výkonu funkce. Tu převažující 

část teorie a praxe považuje za nepojmenovanou smlouvu odlišnou od pracovní i 

mandátní smlouvy30, jejíž zákonný základ se nachází právě ve výše citovaném 

§ 66 odst. 2 obch. zák. Na právní povahu smlouvy o výkonu funkce jakožto smlouvy, 

která se odlišuje od režimu pracovní smlouvy, však existují odlišné názory.31 Smlouvu, 

pro niž zákon předepisuje písemnou formu, uzavírá společnost s členem statutárního 

orgánu, přičemž podmínkou její platnosti je dle § 66 odst. 2 obch. zák věta třetí rovněž 

souhlas valné hromady, který může být dán před uzavřením smlouvy nebo i po něm.32 

Smlouva se zpravidla uzavírá na dobu určitou odpovídající době výkonu funkce.  

Zákon pro smlouvu o výkonu funkce nestanoví žádné podstatné náležitosti. 

Z požadavku určitosti právních úkonů lze dovodit, že smlouva musí obsahovat 

vymezení funkce, kterou je funkce jednatele či člena představenstva, a práva a 

povinnosti osoby, která tuto funkci má vykonávat.  

V praxi dosud nebyla autoritativně zodpovězena otázka, zda je podstatnou 

náležitostí smlouvy o výkonu funkce i údaj o její úplatnosti a výši úplaty, jak Nejvyšší 

soud při absenci výslovného zákonného ustanovení dovodil pro smlouvu o převodu 

obchodního podílu33. Z odůvodnění zmíněného rozhodnutí je však možné dovodit, že 

tento závěr na smlouvu o výkonu funkce přenositelný není; Nejvyšší soud totiž svůj 

závěr postavil na tom, že zákon pro smlouvu o převodu obchodního podílu nestanoví 

postup pro určení ceny, není-li uvedena ve smlouvě (jak to činí např. pro kupní smlouvu 

či smlouvu o dílo) a při nedostatku smluvního ujednání o ceně by tedy nebylo možné 

cenu s použitím dispozitivního ustanovení zákona určit. Tyto závěry se na smlouvu o 

výkonu funkce neuplatňují, neboť zákon pro případ absence smluvního ujednání 

mechanismus pro stanovení odměny za výkon funkce předvídá (viz bod 1.3.6 dále).  

 

Smluvním podkladem pro výkon činnosti zaměstnance je pracovní smlouva, 

kterou zaměstnanec uzavírá se svým zaměstnavatelem. Zákon pro smlouvu vyžaduje 

                                                 
30 Srov. zejména názor I. Štenglové in op. cit. sub 4, s. 262.  
31 Odlišný názor prosazuje především K.Eliáš in Eliáš, K.: Variabilita života a právnická schémata 
(K souběhu pracovního poměru s členstvím ve statutárním orgánu obchodní korporace), Obchodněprávní 
revue, 2009, č. 10, s. 271 a násl.; tento názor je dále rozebrán v části 2.1 práce.  
32 Op. cit. sub 30.  
33 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 5.4.2006, sp. zn. 29 Odo 221/2005. 
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písemnou formu, platné závazky však vznikají i ze smlouvy uzavřené ústně či 

konkludentně. Podstatnými náležitostmi pracovní smlouvy jsou druh práce, místo 

výkonu práce a den nástupu do práce. Smlouva se zpravidla uzavírá na dobu neurčitou. 

Pracovní smlouva může obsahovat i další vymezení práv a povinností, která však musí 

být v souladu s kogentními ustanoveními zákoníku práce, která omezují např. výši 

mzdy, rozvržení pracovní doby, skončení pracovního poměru, zajištění závazků 

zaměstnance apod. 

 

V praxi bývá mnohdy mezi statutárním orgánem a společností uzavírána 

pracovní smlouva, jejímž předmětem je výkon závislé práce na manažerské pozici. Tato 

práce bude ve svých dalších částech podrobně rozebírat a obhajovat závěr, podle něhož 

toto schéma není přípustné ani správné. V souladu se zásadou smluvní volnosti naproti 

tomu nelze nic namítat proti tomu, když smlouva o výkonu funkce vyhrazuje 

statutárnímu orgánu některá práva jinak známá z pracovního poměru: např. placené 

volno, peněžité plnění v případě dočasné zdravotní nezpůsobilosti k výkonu funkce či 

právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem funkce. Tato 

práva se ustanovením obchodního zákoníku neprotiví.  

 

1.3.6 Lukrativnost  
 

Není-li mezi statutárním orgánem a společností uzavřena smlouva o výkonu 

funkce, má na základě přiměřené aplikace § 571 odst. 1 obch. zák., týkajícího se 

mandátní smlouvy, statutární orgán nárok na úplatu, která je obvyklá v době uzavření 

smlouvy za činnost obdobnou činnosti spočívající ve výkonu funkce. Půjde tedy patrně 

o odměnu ve výši, která je obvyklá ve společnostech o obdobné velikosti a obdobném 

předmětu podnikání jako odměna statutárnímu orgánu, jehož práva a povinnosti (a tedy 

i faktický podíl na životě společnosti, jak bylo naznačeno v bodu 1.3.3 výše v úvaze o 

míře exekutivnosti výkonu funkce v jednotlivých společnostech) jsou obdobná jako 

v posuzovaném případě. Stanovení výše této odměny může být v praxi předmětem 

sporu a bude vyžadovat vyhotovení znaleckého posudku.34  

                                                 
34 Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1.6.2011, sp. zn. 29 Cdo 1647/2010, odměna stanovená jako 
odměna obvyklá již souhlasu valné hromady nepodléhá.  



16 
 

Smlouva o výkonu funkce může zakotvovat buď bezúplatnost výkonu funkce, 

nebo může statutárnímu orgánu přiznávat konkrétně definovanou odměnu. Ze zásady 

smluvní volnosti vyplývá, že tato odměna může být stanovena libovolným způsobem, 

tedy jak fixně, tak i v závislosti na splnění stanovených ukazatelů, případně může být 

její výplata podrobena uvážení valné hromady. Na rozdíl od zákoníku práce35 obchodní 

zákoník v souvislosti s odměňováním statutárního orgánu nezakotvuje obdobu zásady 

„stejná odměna za práci stejné hodnoty“. Zákonodárce tak potvrzuje charakter 

obchodního práva, v němž při posuzování konkrétních případů může zásada smluvní 

volnosti převážit nad zásadou zákazu diskriminace.   

 

V pracovněprávním vztahu má zaměstnanec právo na mzdu ve výši, která byla 

sjednána v pracovní smlouvě nebo mu byla stanovena zaměstnavatelem ve vnitřním 

předpisu či mzdovém výměru. Odměna může být stanovena jako odměna hodinová či 

úkolová a její část může být koncipována jako bonus, jehož výplata je vázána na splnění 

určitých kritérií nebo na uvážení zaměstnavatele. Zaměstnavatel vždy musí ctít výše 

naznačenou antidiskriminační zásadu. Takto stanovená či sjednaná mzda musí dostát 

požadavkům zákona, zejména musí dosahovat výše minimální a zaručené mzdy 

stanovené zákoníkem práce a jeho prováděcími předpisy. Výkon závislé práce bez 

nároku na odměnu nebo za odměnu nedosahující příslušné výše minimální mzdy není 

povolen.  

 

1.3.7 Ukončení právního vztahu ze strany společnosti  
 

Statutární orgán je do své funkce ustanoven rozhodnutím společníků v souladu 

s obchodním zákoníkem a zakladatelskými dokumenty společnosti a stejným způsobem 

může být i odvolán. V případě odvolání není třeba, aby společnost specifikovala důvod, 

proč výkon funkce ukončuje, ani nemusí být poskytováno odstupné ani podobné 

peněžité plnění.  

Odvoláním z funkce zpravidla končí i platnost smlouvy o výkonu funkce, která 

se sjednává na dobu výkonu pozice statutárního orgánu. Lze se ptát, zda je existence 

smlouvy o výkonu funkce oddělitelná od faktického výkonu funkce a zda mohou 

                                                 
35 Viz § 13 odst. 2 písm. c) zák. práce.  
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závazky ze smlouvy přetrvat i po odvolání statutárního orgánu, je-li smlouva o výkonu 

funkce nevhodně sjednána na dobu neurčitou. S ohledem na smysl smlouvy o výkonu 

funkce (která má dle § 66 odst. 2 obch. zák. upravovat „vztah společnosti a statutárního 

orgánu při zařizování záležitostí společnosti“) se však lze přimlouvat za přijetí výkladu, 

podle něhož poté, co bývalý statutární orgán pozbude možnosti vykonávat sjednané 

plnění, smluvní vztah zaniká i bez výsledného ujednání.  

 Není však vyloučeno, aby dohoda stran pro některé případy jeho skončení 

zakotvovala další práva statutárního orgánu, včetně práva na smluvní odstupné. 

Případná ustanovení o tzv. „zlatém padáku“ je však vždy nutno zkoumat z hlediska 

jejich souladu se zásadami poctivého obchodního styku.36 
 

V případě skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se naplno 

obnažuje funkce zákoníku práce, kterou je ochrana zaměstnance před ztrátou výdělku 

představujícího jeho základní zdroj obživy. Zaměstnavatel může dle § 50 a násl. zák. 

práce zásadně ukončit pracovní poměr výpovědí toliko ze zákonných důvodů a 

s výpovědní dobou, která činí nejméně dva měsíce; okamžité skončení pracovního 

poměru je možné jen ve zcela výjimečných situacích37. V případě výpovědi z důvodů, 

které zaměstnanec nezavinil38, má zaměstnanec nárok na odstupné. Relativně 

nejflexibilnější možnost skončení pracovního poměru představuje možnost odvolání39, 

která však může být aplikována jen u nejvyšších manažerských pozic a musí být se 

zaměstnancem předem sjednána; je-li zaměstnanec odvolán ze své pozice a nepřejde-li 

na pozici jinou, skončí zaměstnavatel jeho pracovní poměr na základě výpovědi dané 

pro nadbytečnost podle § 52 písm. c); i přes aplikaci tohoto ustanovení však 

zaměstnanec nebude mít nárok na odstupné. Další možnosti skončení pracovního 

poměru (okamžité zrušení ve zkušební době, skončení pracovního poměru uplynutím 

sjednané doby atd.) zákoník práce koncipuje tak, aby jejich aplikace byla možná jen 

omezeně.  

                                                 
36 Srov. § 265 obch. zák.  
37 Srov. § 55 zák. práce.  
38 Tím se rozumí důvody uvedené v § 52 písm. a) – d) zák. práce.  
39 Srov. § 73 odst. 3 zák. práce.  
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2. Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního 
poměru v judikatu ře 

2.1     Vymezení pojmů  
 

Kde se v této práci nadále hovoří o souběhu výkonu funkce statutárního orgánu 

a pracovního poměru, nebo také jen o souběhu, má se tím na mysli současný výkon 

funkce statutárního orgánu založeného jmenováním a pracovního poměru založeného 

pracovní smlouvou mezi týmiž účastníky, přičemž mezi smluvními stranami byla buď 

uzavřena pouze pracovní smlouva, jejíž obsah se překrývá s výkonem funkce 

statutárního orgánu, nebo mezi smluvními stranami byla uzavřena jak smlouva o 

výkonu funkce, tak i pracovní smlouva, jejíž obsah se překrývá s výkonem funkce 

statutárního orgánu.  

 

Pracovní smlouvou, jejíž obsah se překrývá s výkonem funkce statutárního 

orgánu, se rozumí pracovní smlouva, v níž  

 

a) je jako druh práce uveden „jednatel“, „člen představenstva“ a další označení 

přímo odkazující na výkon funkce statutárního orgánu, nebo v níž 

 

b) se obsahová náplň pracovní pozice zcela či z převažující částí překrývá 

s obsahovou náplní činnosti statutárního orgánu, zejména s obchodním vedením, 

 
 za předpokladu, že zaměstnanec, jehož pracovní smlouva je posuzována, 

zároveň vykonává funkci statutárního orgánu téže společnosti.  

 

Závěry této práce týkající se pracovních smluv či pracovního poměru lze 

aplikovat rovněž na práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, neuvádí-li tato práce výslovně jinak. Posouzení souběhu u těchto 

„dohod“ bude totiž stejné jako u pracovních smluv, byť tato forma spolupráce vzhledem 
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k svému limitovanému rozsahu není v realitě souběhu s pracovními pozicemi vedoucích 

zaměstnanců využívána tak často.40 

Osoba, která je zároveň statutárním orgánem i zaměstnancem na základě 

pracovní smlouvy, jejíž obsah se překrývá s výkonem funkce statutárního orgánu, je na 

několika místech v této práci pro zjednodušení označena jako osoba v souběhu.  

2.2     Zásada nepřípustnosti souběhu v judikatuře NS ČR 
 

V roce 1998 byl Nejvyšší soud postaven před spor, ve kterém se žalobce, 

jednatel žalované, po žalované domáhal úhrady mzdy z pracovní smlouvy, kterou jako 

osoba oprávněná jednat jménem žalované jakožto zaměstnavatele uzavřel sám se sebou 

jakožto se zaměstnancem. Pracovní smlouva byla uzavřena na výkon funkce „úředník“, 

přičemž do obsahové náplně této pracovní pozice smlouva zařadila činnosti spojené 

s řízením výroby, vedením pravidelných obchodních a účetních operací, jakož i řízení 

dodávek a odbytu.  

Nejvyšší soud takovouto pracovní smlouvu ve svém rozhodnutí ze dne 

17.11.1998, sp. zn. 21 Cdo 11/98, posoudil jako neplatnou, přičemž v odůvodnění 

tohoto závěru čteme: „Činnost statutárního orgánu 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; řídí se ustanoveními obchodního zákoníku a obsahem společenské smlouvy. 

(…) Skutečnost, že fyzická osoba je společníkem společnosti s ručením omezením nebo 

že byla ustanovena statutárním orgánem společnosti (jednatelem), sama o sobě nebrání 

tomu, aby navázala s touto společností pracovní poměr nebo jiný pracovněprávní vztah, 

pokud jeho náplní není výkon činnosti statutárního orgánu.“  

Za důvod neplatnosti pracovní smlouvy Nejvyšší soud považoval i skutečnost, 

že smlouvu podepsala za obě strany táž osoba, což je dle Nejvyššího soudu v rozporu se 

zásadou, podle níž jiného nemůže zastupovat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy 

zastoupeného; o této záležitosti bude ještě pojednáno dále v části 3.2 této práce.  

                                                 
40 Přesto se však v praxi vyskytuje; viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. října 2005, sp.zn. 26 Cdo 
781/2005. 
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Z výše citovaného názoru Nejvyššího soudu, který soud později takřka doslovně 

zopakoval ve více než deseti dalších rozhodnutích vydaných několika senáty41, tedy 

vyplývá, že pracovní smlouva, jejíž obsah se překrývá s výkonem funkce statutárního 

orgánu, musí být považována za neplatnou pro rozpor se zákonem.  

Tento názor Nejvyšší soud vyslovil relativně dogmaticky, když jej zdůvodnil 

toliko odkazem na aplikaci pracovního práva a na ustanovení zákoníku práce, které údaj 

o druhu práce vypočítává mezi podstatnými náležitostmi pracovní smlouvy, 

nezakotvuje však pro něj mantinely, na základě kterých by bylo možné závěr 

Nejvyššího soudu pochopit. 

Přesto na základě systematického a teleologického výkladu dotčených předpisů 

nelze než náhled Nejvyššího soudu považovat za správný.  

Zásada nepřípustnosti souběhu vyplývá již ze skutečnosti, že předmětem 

pracovněprávních smluv je výhradně výkon závislé práce, která je vykonávána ve 

vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jak již bylo vysvětleno 

v bodu 1.3.3 výše.  

V případě výkonu funkce statutárního orgánu většina ze znaků závislé práce 

(zejména jednoznačný vztah nadřízenosti a podřízenosti, vázanost pokyny společnosti a 

výkon činnosti na odpovědnost společnosti) absentuje a o výkon závislé práce se tedy 

nejedná.  

Zákonem stanovený okruh činností na základě pracovní smlouvy tedy 

nezahrnuje výkon činnosti statutárního orgánu a pracovní smlouva tuto činnost nemůže 

upravovat.42  Ba naopak, obchodní zákoník pro tento účel výslovně předepisuje zvláštní 

smluvní vztah, kterým je smlouva o výkonu funkce. 

K závěru o neslučitelnosti obou smluvních vztahů vede i úvaha o účelu těchto 

smluv. Smyslem úpravy pracovní smlouvy je na jedné straně omezení smluvní svobody, 

které reflektuje a vyrovnává potenciálně slabší vyjednávající pozici zaměstnance, pro 

kterého výkon závislé práce zpravidla znamená jediný zdroj obživy, jehož ztráta může 

mít pro život zaměstnance fatální následky, a na druhé straně podřízení zaměstnance 

                                                 
41 Například rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18.10.2005, sp.zn. 26 Cdo 781/2005, rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ze dne 14.01.2010, sp.zn. 21 1861/2008, rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 
28.04.2004, sp.zn. 21 Cdo 2642/2003, rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.08.2005, sp.zn. 29 Odo 
801/2005, a další rozhodnutí, na které tato práce na různých místech odkazuje.  
42 Přesnější by tak možná bylo, kdyby soud ve svém odůvodnění odkazoval na definici závislé práce, jak 
je v současném zákoníku práce obsažena v § 2 odst. 4 zák. práce.  
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vedení zaměstnavatele, který nese náklady i odpovědnost svého podnikatelského 

záměru, a má tedy široké pravomoci při organizaci, řízení a kontrole zaměstnancovy 

práce.  

Funkce statutárního orgánu naopak umožňuje relativně svobodný výkon 

organizační a řídící činnosti osobou, která zpravidla není na pozitivních finančních 

výsledcích společnosti přímo osobně zainteresována. Obchodnímu právu sice obecně 

nejsou vlastní ochranářské tendence, má-li však smluvní vztah společnosti a statutárního 

orgánu akcentovat něčí ochranu, půjde vzhledem k rozsahu oprávnění statutárního 

orgánu spíše o ochranu zájmů společnosti.  

Dá se tak dovozovat, že mezi pracovněprávní a obchodněprávní úpravou je 

natolik široká mezera, že její spojení do výkonu funkce statutárního orgánu v pracovním 

poměru není možné. Odlišný názor prezentuje K. Eliáš43, který navrhuje liberálnější 

výklad ustanovení § 66 odst. 2 obch. zák., a žádá, aby byla respektována vůle stran, 

podle níž smlouva upravující výkon funkce statutárního orgánu může mít charakter 

pracovní smlouvy. K. Eliáš se domnívá, že i v takovém případě se na takto sjednanou 

pracovní smlouvu mohou vztahovat zvláštní ustanovení obchodního zákoníku o formě 

smlouvy o výkonu funkce, pravidlech odměňování odpovědnosti za škodu atd. Za 

příčinu stávajícího výkladu K. Eliáš považuje parcelaci soukromého práva mezi 

jednotlivé kodexy, již chápe jako nežádoucí jev.  

V této souvislosti však nelze přehlížet, že rozdělení soukromého práva na 

pracovní a obchodní právo není bezúčelné a odpovídá mu odlišný účel právní úpravy i 

obsah jednotlivých institutů, jak bylo vylíčeno výše. Podřízení vztahu společnosti a 

statutárního orgánu režimu pracovního práva proto za současného stavu soukromého 

práva nelze považovat za možné. I kdybychom odmítli závěry systematického výkladu 

a rozlišování mezi obchodním a pracovním právem a tvrdili, že „smlouvou o výkonu 

funkce“ ve smyslu § 66 odst. 2 obch. zák. může být dohodou stran učiněna i pracovní 

smlouva, nemohli bychom takto docílit platných ujednání o vzájemných právech a 

povinnostech. Nejen některá dílčí ustanovení smlouvy, nýbrž celá koncepce smluvního 

vztahu by se ocitla v rozporu se zákonem: měl-li by například statutární orgán při 

výkonu funkce v souladu s pracovním právem podléhat pokynům „zaměstnavatele“ (v 

korporátní praxi patrně představovaného společníky – kteří ovšem dle Nejvyššího soudu 

                                                 
43 Op. cit. sub. 31. 
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vůbec pracovněprávní úkony jménem společnosti činit nemohou44), šlo by v kontextu 

obchodního práva o neplatné pokyny zasahující do obchodního vedení ve smyslu 

§ 194 odst. 4 obch. zák. Zakotvila-li by smlouva odpovědnost za škodu podle 

pracovněprávních pravidel, je tím vyloučena úplná odpovědnost za škodu podle 

obchodního zákoníku a dochází tím rovněž k porušení výslovného ustanovení 

§ 194 odst. 5 obch. zák. o zákazu smluv omezujících odpovědnost statutárního orgánu 

za škodu. Uzavření pracovní smlouvy odkazující ve věci odpovědnosti za škodu na 

předpisy obchodního práva naopak představuje rozpor s mandatorními předpisy 

zákoníku práce.  

Na základě těchto skutečností lze dovodit, že závěr Nejvyššího soudu, podle 

něhož činnost statutárního orgánu nelze vykonávat na základě pracovní smlouvy a 

případná pracovní smlouva uzavřená se statutárním orgánem jakožto zaměstnancem se 

může týkat toliko jiných činností nesouvisejících s výkonem činnosti statutárního 

orgánu, je správný.  

K závěru potvrzujícímu závěry senátu č. 21 Nejvyššího soudu došla i 

I. Štenglová45, která se zabývala myšlenkou, zda by sjednání pracovní smlouvy nebylo 

možné tehdy, deleguje-li statutární orgán určitý segment obchodního vedení na jednoho 

ze svých členů. Tuto myšlenku však odmítá, a to především s poukazem na rozdílnou 

úpravu odpovědnosti za škodu podle obchodního zákoníku a zákoníku práce.  

2.3 Aplikační limity zásady zákazu souběhu  
 

V následující části práce se pokusíme najít hranice pro aplikaci výše uvedených 

závěrů Nejvyššího soudu. Vymezíme, které pracovní smlouvy se nesmějí sbíhat 

s kterými funkcemi, podíváme se na zvláštní právní úpravu předvídanou zákonem o 

bankách, a v další části se celou koncepci pokusíme korigovat na základě úvahy o 

časové perspektivě souběhu.  

                                                 
44 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 04.11.2004, sp.zn. 21 Cdo 1634/2004. 
45 Op. cit. sub. 15.  
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2.3.1 Přípustný souběh podle povahy vykonávané činnosti v pracovním 
poměru 
 

Nejprve se pokusme vymezit hranici mezi přípustným a nepřípustným 

souběhem, pokud jde o druh vykonávané práce. Nejvyšší soud dovodil, že přípustná je 

pouze taková pracovní smlouva, jejímž obsahem není výkon činnosti statutárního 

orgánu. Protože dominující činnosti statutárního orgánu představuje obchodní vedení (a 

případně jednání jménem společnosti), bude se posuzování platnosti pracovních smluv 

orientovat především na to, do jaké míry se druh vykonávané práce překrývá s těmito 

činnostmi. K závěru, že klíčovým kritériem pro posouzení přípustnosti souběhu je 

obchodní vedení, dospěl i I.Rada46.  

Jak už bylo uvedeno v části 1.3.3 práce, obchodní vedení zahrnuje především 

organizaci a řízení činnosti společnosti a v praxi nelze jednotně vymezit, kde obchodní 

vedení končí (a začíná prostor pro rozhodování vedoucích zaměstnanců). Totožné 

právní úkony, např. nákup movitých věcí stanovené hodnoty, se v jednotlivých 

případech různých společností budou nacházet v centru zájmu statutárního orgánu (a 

budou součástí obchodního vedení), zatímco jindy budou „pod jeho rozlišovací 

schopností“ (a z režimu obchodního vedení budou vyňaty a pod kontrolou statutárního 

orgánu delegovány na nižší stupeň vedení společnosti). Nabízel by se tak závěr (který 

zmiňuje rovněž I. Štenglová47), že by bylo možné pravomoci statutárního orgánu 

okleštit na zcela základní okruhy rozhodování, zatímco další, méně klíčové manažerské 

aktivity na toto rozhodování navazující by bylo možné delegovat na vedoucí 

zaměstnance, a proto by byl přípustný i jejich výkon členem statutárního orgánu 

v pracovním poměru. (Na této úvaze je postavena i legislativní změna, která bude 

popsána dále v části 3 této práce.)  

Tento závěr podle mého názoru z pohledu stávající právní úpravy vylučuje již 

jednou zmiňovaná vlastnost obchodního vedení, která spočívá ve schopnosti absorpce 

všech činností, které konkrétní osoba jakožto statutární orgán vykonává, a jejich 

                                                 
46 Op. cit. sub. 16. 
47 Op. cit. sub. 15.  
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zahrnutí do svého rámce. Statutární orgán může v souladu se zásadou péče řádného 

hospodáře platně činnosti spadající do obchodního vedení delegovat (a omezit se toliko 

na výběr vhodných vedoucích zaměstnanců pro tuto delegaci, řádné udílení pokynů a 

důslednou kontrolu)48. Vykonává-li však statutární orgán dobrovolně činnosti, které 

jsou v jeho působnosti, nelze tyto činnosti platně vyčlenit a vykonávat je v samostatném 

právním vztahu, např. v pracovním poměru.49  

S ohledem na výše popsané nejasnosti ohledně dosahu obchodního vedení se 

domnívám, že jako jeho součást, která nemůže být v souběhu vykonávána v pracovním 

poměru, bude radno vyhodnotit výkon téměř jakékoli manažerské činnosti, kterou 

statutární orgán vykonává v rámci širšího managementu společnosti. Pracovní smlouva, 

která by byla uzavřena na odpovídající manažerskou pozici, totiž bude s velkou 

pravděpodobností vyhodnocena jako neplatná.  

Za platnou naopak můžeme považovat sbíhající se pracovní smlouvu, na jejímž 

základě jsou vykonávány činnosti, které obchodní vedení nepředstavují. Nejčastěji 

půjde o smlouvy, jejichž předmětem je výkon činností odborné, administrativní, 

technické či pomocné povahy, kterými se realizuje předmět podnikání či chod 

společnosti, neobsahují však element organizace a řízení společnosti. Za pracovní 

smlouvu, jejíž obsah se přípustně překrývá s výkonem funkce statutárního orgánu, tedy 

považuji například pracovní smlouvu, na jejímž základě statutární orgán vykonává 

závislou práci v pozici IT specialisty, fakturanta nebo řidiče. Otázkou však je, do jaké 

míry je v praxi souběh výkonu činnosti statutárního orgánu s jinou nežli manažerskou 

prací obvyklý.  

2.3.2 Přípustný souběh s jinou obchodněprávní funkcí  
 

Obdobná situace jako v případě souběhu s výkonem funkce statutárního orgánu 

nastává podle mého názoru i v případě souběhu s členstvím v jiném orgánu společnosti, 

např. v dozorčí radě či výboru pro audit. Je tomu tak pro to, že ani tyto činnosti 

nemohou být považovány za výkon závislé práce, a shora uvedené závěry Nejvyššího 

soudu se tak na ně uplatní; okruh činností vykonávaných v pracovněprávním vztahu, 

který se s výkonem funkce může platně „sbíhat“, však bude podle povahy vykonávané 

                                                 
48 Požadavek náležité kontroly zdůrazňuje i K.Eliáš in op. cit. sub. 31.  
49 Op. cit. sub. 19.   
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funkce výrazně širší. Například pracovní poměr zaměstnance ve funkci generálního 

ředitele se velmi pravděpodobně překrývá s náplní funkce statutárního orgánu, 

v případě členství např. ve výboru pro audit se riziko nepřípustného souběhu výrazně 

snižuje, a pracovní smlouva osoby v souběhu tak bude častěji posouzena jako platná.  

Zvláštní situace nastává u zaměstnanců, kteří jsou v souladu s § 200 odst. 1 věta 

druhá obch. zák. a § 200 odst. 5 věta druhá obch. zák. zvoleni členy dozorčí rady 

společnosti jakožto zástupci zaměstnanců. Postavení těchto členů dozorčí rady se od 

ostatních liší pouze způsobem volby, a není tedy důvod nic měnit na závěru, že i takto 

ustanovený člen dozorčí rady by měl mít smlouvu o výkonu funkce, jinak se jeho vztah 

se společností spočívající ve výkonu funkce člena dozorčí rady bude řídit příslušnými 

ustanoveními obchodního zákoníku včetně ustanovení o mandátní smlouvě. Vedle toho 

bude mít člen dozorčí rady pracovní smlouvu na výkon svého zaměstnání; souběh 

v tomto případě nastává nevyhnutelně. Nebude-li se však okruh činností vykonávaných 

v pracovním poměru shodovat s pravomocemi dozorčí rady, což není pravděpodobné, 

půjde o souběh přípustný. 

  

Za spornou může být považována otázka, zda se výše uvedené závěry dají 

aplikovat i na vedoucího organizační složky společnosti či na jejího prokuristu. Oba 

jsou ve smyslu § 13 odst. 3 obch. zák., resp. § 14 odst. 1 obch. zák. oprávněni v určitém 

rozsahu zavazovat podnikatele, který je do funkce ustanovil; nejedná se však o orgány 

společnosti, nýbrž o její zmocněnce50, a zákon jim explicitně nepřiznává rozhodovací 

pravomoci. Přesto se však zdá, že stanovisko Nejvyššího soudu k pracovní smlouvě, 

která se překrývá s výkonem těchto činností, by bylo rovněž negativní. Nejvyšší soud51 

dovodil, že prokuru nelze vykonávat v pracovním poměru, protože – podobně jako bylo 

dovozeno u statutárního orgánu – výkon této činnosti není druhem práce. Pouto, které se 

společností spojuje vedoucího organizační složky, je přitom velmi podobné, a lze proto 

hájit stejný závěr. Výkon pozice prokuristy a vedoucího organizační složky tedy 

nemůže být předmětem pracovního poměru a měl by se řídit separátním ujednáním.52 

Pokud se týká výkonu funkce prokury, dovodil dále Nejvyšší soud53, že charakter 

                                                 
50 V souvislosti s právním postavením vedoucího organizační složky viz též rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ze dne 19. února 2008, sp. zn. 32 Odo 1428/2006. 
51 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.1.2006, sp.zn. 21 Cdo 894/2005.  
52 Jiný závěr bez dalšího zdůvodnění prezentuje K. Eliáš in op. cit. sub. 31.  
53 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.11.2009, sp.zn. 23 Cdo 2713/2009.  
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záležitostí, které prokura zahrnuje, nejlépe vystihuje mandátní smlouva; nepřisvědčil 

však názoru jedné ze stran sporu, že by mandátní smlouva byla výhradním titulem, na 

základě které by prokura mohla být vykonávána. V úvahu tak patrně připadá i jiná, 

nejčastěji nepojmenovaná, obchodněprávní smlouva.  

Tento závěr přirozeně nemůže být dále rozšiřován a vykládán tak, že se jím 

vylučuje možnost, aby zaměstnanec mohl v rámci pracovního poměru vystupovat jako 

zmocněnec zaměstnavatele. Rozhodujícím kritériem v tomto smyslu budou opět kritéria 

závislé práce. Kde i při jednání zaměstnance na základě plné moci lze dovodit vztah 

podřazenosti vůči zaměstnavateli, tedy kde zejména zaměstnanec při výkonu činností 

v rámci zmocnění plní pokyny nadřízených, budou i tyto činnosti řádně kryty 

pracovním poměrem. V případě činnosti prokuristy či vedoucího organizační složky 

nebo v jiných případech, kde je kritéria závislé práce možno dovodit jen stěží a 

pravomoci dotčené osoby jsou široké, však je třeba mezi pracovním poměrem a 

výkonem příslušného zmocnění rozlišovat, neboť tyto formy zmocnění představují 

oprávnění, které se svou šíří a nezávislostí se závislou prací ztotožnit nedá. Pracovní 

smlouva, která bude sjednána na výkon tohoto oprávnění nebo která se s ním bude 

překrývat, tak může být vyhodnocena jako neplatná, stejně jako je tomu v případě 

souběhu s funkcí statutárního orgánu. Pokud prokurista či vedoucí organizační složky 

vedle této funkce vykonává i závislou práci, která s výkonem jeho obchodněprávního 

nesouvisí, dojde u něj k platnému souběhu pracovní a mandátní či jiné obchodněprávní 

smlouvy.  

2.3.3 Přípustný souběh podle speciální právní úpravy 
 

Speciální případy souběhu mohou zakotvovat některé zvláštní zákony, které 

upravují práva a povinnosti vedoucích představitelů specifických právnických osob. 

Přestože se tato práce zabývá pouze souběhem funkce v případě obchodních 

společností, je třeba alespoň zmínit, že souběh funkcí je možný zejména v případě 

různých právnických osob veřejného práva, organizačních složek státu a dalších 

právnických osob založených za jiným než podnikatelským účelem; tak například 

Vinařský fond, který byl zřízen zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a 

o změně některých souvisejících zákonů, za účelem podpory prodeje domácích vín a 
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dalších souvisejících činností, má v čele ředitele, který je dle § 32 odst. 1 zákona 

statutárním orgánem fondu a dle § 32 odst. 2 zákona je jeho zaměstnancem.  

V těchto případech je rovněž možno aplikovat § 122 odst. 2 zák. práce, který se 

týká určování platu vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem 

zaměstnavatele, nebo který je vedoucím organizační složky státu nebo územního 

samosprávného celku. Toto ustanovení by snad mohlo být mylně použito pro 

argumentaci proti judikatuře znemožňující souběh v obchodních společnostech, 

vzhledem k jeho systematickému umístění v šesté části třetí hlavy zákoníku práce, která 

se týká platu, tj. odměny za výkon závislé práce ve veřejném sektoru, je však jeho 

aplikace na obchodní společnosti vyloučena.  

Pokud jde o obchodní společnosti, vzbuzuje pochybnosti o aplikovatelnosti 

závěrů Nejvyššího soudu specifická úprava pro banky. Dle § 8 zákona o bankách, 

„statutární orgán banky musí být nejméně tříčlenný a musí být složen z vedoucích 

zaměstnanců banky“. Praxe na toto ustanovení často nahlíží jako na lex specialis 

k obecné zásadě nepřípustnosti souběhu a výkon funkce statutárního orgánu 

zaměstnancem banky považuje nejen za přípustný, nýbrž dokonce za nutný. Stanovy 

bank proto často obsahují ustanovení o povinném členství některých vedoucích 

zaměstnanců v představenstvu.  

Zaměstnanci České národní banky54 dospěli k názoru, že tento závěr není 

správný. Vedoucí zaměstnanec banky je totiž toliko legislativní zkratkou, která má dle 

§ 4 odst. 5 písm. d) zák. o bankách vyjadřovat „důvěryhodnost, odbornou způsobilost a 

zkušenost osob navrhovaných na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a 

odpovědnost vymezená stanovami“; s pojmem vedoucího zaměstnance, jak je definován 

předpisy pracovního práva55, tedy podle jejich názoru nemá vedoucí zaměstnanec banky 

nic společného. Vyjadřuje se jím pouze požadavek, aby členové představenstva banky 

byly osobami, které se aktivně podílejí na vedení banky a splňují další požadavky 

stanovené zákonem.  

Pro závěr vylučující aplikaci pracovněprávní terminologie lze argumentovat 

rovněž vývojem legální definice pojmu vedoucí zaměstnanec banky, z níž bylo teprve 

                                                 
54 Viz stanovisko D.Tyraje „Vedoucí zaměstnanec banky“, uveřejněno dne 30.9.2010 na adrese 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/bank
y_a_zalozny/download/faq_vedouci_zamestnanec.pdf. 
55 Srov. § 11 odst. 4 zák. práce. 
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v roce 2009 vypuštěno upřesnění, že vedoucími zaměstnanci banky jsou osoby 

vykonávající svou činnost „na základě pracovní či jiné smlouvy“; důvodová zpráva 

k zákonu č. 230/2009 Sb. přitom jako důvod vypuštění tohoto dovětku uváděla záměr 

rozšířit jeho aplikační dosah, a nikoliv jej zúžit.56 Rozhodně tedy není pravdou, že by 

statutární orgán banky musel mít pracovní smlouvu, a s ohledem na obecně platnou 

zásadu nepřípustnosti souběhu se lze přimlouvat za její méně časté užívání.  

Přestože výkon funkce statutárního orgánu na základě pracovní smlouvy není 

nutný, bude k němu v bankovní branži přípustně docházet častěji než v jiných 

odvětvích. To dokumentuje i rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu57, který 

opakovaně rozhodoval spory o tom, zda jsou členové představenstva banky jakožto její 

vedoucí zaměstnanci účastni systému veřejného pojištění. V posuzovaných případech 

stanovy banky zakotvovaly povinné členství stanovených vedoucích zaměstnanců ve 

statutárním orgánu, které přímo vyplývalo z pracovního poměru těchto klíčových 

zaměstnanců; proto Nejvyšší správní soud dovodil, že odměny, které byly členům 

statutárního orgánu z titulu výkonu funkce vyplaceny, jsou odměnami vyplacenými 

v souvislosti s výkonem zaměstnání, a měly tedy být započteny do vyměřovacího 

základu. Soud své závěry v druhém výše citovaném rozhodnutí postavil mj. na tom, že 

generální ředitel stěžovatelky i jeho náměstci jsou členy představenstva z titulu těchto 

svých funkcí, které vykonávají na základě pracovního poměru, a naopak skutečnost, že 

ohledně těchto funkcí byly uzavřeny tzv. „smlouvy o podmínkách výkonu člena 

představenstva na základě přísl. ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku“, považoval za nerozhodnou. Přitom však z odůvodnění citovaných rozhodnutí 

vyplývá, že pokud by se nejednalo o případ povinného členství, ale o jiný případ 

souběhu, soud by tento závěr nedovodil a respektoval by oddělitelnost obou právních 

vztahů. Úvahami o možné neplatnosti pracovní smlouvy se však Nejvyšší správní soud 

nezabýval.  

Znamená to, že ustanovení stanov banky zakotvující povinné členství vedoucího 

zaměstnance ve statutární orgánu prolamuje zákaz souběhu? Zaměstnanci České 

                                                 
56 V podrobnostech viz Kratochvílová, P.; Tomšej, J.: Obsazení statutárního orgánu banky: není (vedoucí) 
zaměstnanec jako zaměstnanec, Epravo.cz, uveřejněno dne 30.07.2010 na adrese 
http://www.epravo.cz/top/clanky/obsazeni-statutarniho-organu-banky-neni-vedouci-zamestnanec-jako-
zamestnanec-64444.html. 
57 Viz zejména rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21.04.2004, sp.zn. 3 Ads 39/2003, nebo 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19.10.2006, sp.zn. 3 Ads 55/2005. Srov. taktéž i 
rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 14. března 2005, sp. zn. I. ÚS 419/04. 
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národní banky58 se podle svého stanoviska domnívají, že nikoliv. Argumentaci 

spočívající na závěrech Nejvyššího správního soudu, podle níž je třeba od případů 

„běžného“ souběhu odlišovat situaci, kdy výkon funkce statutárního orgánu přirůstá 

k výkonu práce v rámci pozice některého z vedoucích zaměstnanců banky, můžeme 

podpořit výkladem zákona o bankách. Je však otázkou, zda je možné pouze 

z gramatického znění pojmu vedoucí zaměstnanec banky dovozovat takto zásadní 

závěry, když z teleologického hlediska se jen těžko hledají důvody, proč by právě 

v bankovnictví měl být souběh přípustný.  

Proti názoru zaměstnanců České národní banky a ve prospěch přípustnosti 

souběhu by se dalo argumentovat vývojem legální definice vedoucího zaměstnance 

banky, jak již byl popsán výše: jednalo-li se slovy zákona dříve o osoby vykonávající 

svou činnost na základě pracovní či jiné smlouvy, a byl-li tento dovětek ze zákona 

vypuštěn za účelem rozšíření, a nikoliv zúžení aplikačního rozsahu definovaného 

pojmu, dalo by se přiklonit k závěru Nejvyššího správního soudu, že zákon o bankách 

svým ustanovením § 8 souběh zaměstnaneckého poměru s funkcí statutárního orgánu 

umožňuje. Proti tomu je však nutno namítnout, že ne každý vedoucí zaměstnanec banky 

vykonává funkci statutárního orgánu a výkon pozice vedoucího zaměstnance banky na 

základě různých smluvních typů včetně pracovní smlouvy je tak vzhledem k vedoucím 

zaměstnancům banky, kteří jinou než pracovněprávní funkci nezastávají, nevyhnutelný.  

Institut povinného členství vedoucího zaměstnance v představenstvu banky je 

nadto nutno považovat za problematický, neboť se jím de facto ukládá valné hromadě 

povinnost ustanovit stanovené osoby členem statutárního orgánu jako důsledek toho, že 

tyto osoby byly jinými členy statutárních orgánů vybrány pro pracovněprávní vedoucí 

pozice. Rozhodování o obsazení některých pozic v představenstvu se tak přenáší na 

samotné představenstvo. Proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu lze namítnout i 

to, že soud své rozhodnutí staví zejména na analýze povahy vykonávané činnosti (která 

může být s ohledem na závěry ohledně nejasného vymezení obchodního vedení zrádná) 

a odlišný režim smlouvy o výkonu funkce a pracovní smlouvy přehlíží.  

Ve svých důsledcích se institut povinného členství podobá výkonu funkce člena 

dozorčí rady zaměstnancem společnosti, který byl do funkce zvolen jako zástupce 

zaměstnanců. Toto schéma však není z pohledu souběhu tolik kontroverzní, neboť mezi 

                                                 
58 Op. cit. sub. 54.   
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výkonem funkce člena dozorčí rady a činností „běžného“ zaměstnance podle pracovní 

smlouvy povede jasná hranice, která se naproti tomu v případě souběhu člena 

představenstva banky s jejím vedoucím zaměstnancem dá sledovat jen stěží.  

Tato práce prezentuje názor, podle něhož je zásada nepřípustnosti souběhu 

v kontextu systematiky českého právního řádu jediným správným řešením. Spolu se 

zaměstnanci České národní banky se proto domnívám, že souběh by neměl být 

přípustný ani v oblasti bankovnictví. Nelze tak přijmout názor Nejvyššího správního 

soudu, který je postaven pouze na nepřesné interpretaci pojmosloví zákona o bankách a 

popírá rozdíly mezi pracovněprávním a obchodněprávním režimem i skutečnost, že 

v případě přípustného souběhu se pracovní smlouva s výkonem funkce překrývá a mezi 

oběma právními vztahy je možno jen těžko rozlišovat (k tomu viz také část 3.2 této 

práce). Bez ohledu na implikace v oblasti práva sociálního zabezpečení je tak nutné se 

v kontextu práva obchodních společností přidržet zásady nepřípustnosti souběhu i 

v tomto případě. Určitou roli při případné korekci důsledků této zásady může hrát pouze 

skutečnost, že uzavření pracovní smlouvy v těchto případech vždy předcházelo 

ustanovení do funkce (viz část 2.4 této práce). Adresáti práva si však musí být vědomi, 

že výkon funkce jako takový by měl být pokryt samostatnou smlouvou o výkonu 

funkce, a že pokud tato smlouva není uzavřena, má člen představenstva bez ohledu na 

nárok na mzdu rovněž nárok na odměnu za výkon své korporátní funkce v intencích 

bodu 1.3.6 této práce. Existence pracovní smlouvy na výkon manažerské pracovní 

pozice na těchto závěrech nic nemění.  

Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu (viz část 3.1 této práce) již 

zásadu nepřípustnosti souběhu převzala, a i když se v další rozhodovací činnosti 

Nejvyššího správního soudu již nesetkáváme s institutem povinného členství 

zaměstnance v představenstvu banky, jsem přesvědčen, že popsanou judikaturu lze dnes 

již považovat za překonanou.  

 

 

2.3    Časový aspekt souběhu  
 

V předcházející části práce jsme se zabývali obecnou přípustností souběhu 

pracovněprávního vztahu s výkonem funkce statutárního orgánu. Tyto závěry je však 
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nutno ještě korigovat s ohledem na to, v jaké časové souslednosti jednotlivé právní 

vztahy vznikly.  

V této souvislosti mohou při souběhu nastat následující situace:  

 

I. Pracovní smlouva je uzavřena souběžně s jmenováním osoby v souběhu do 

funkce statutárního orgánu nebo po něm.  

 

V takovém případě nejsou dány důvody, které by aplikaci výše uvedených 

závěrů bránily, a pracovní smlouvu, která se překrývá s výkonem funkce statutárního 

orgánu, je tak možné bez dalšího posoudit jako neplatnou. 

 

II.  Osoba vykonávající závislou práci na základě pracovní smlouvy je následně 

ustanovena statutárním orgánem společnosti.  

 

Příčinou tohoto vývoje je nejčastěji povýšení zaměstnance, který se osvědčil na 

některé nižší manažerské pozici v pracovním poměru, až na nejvyšší pozici jednatele či 

člena představenstva. Z pohledu práva se tato situace od předcházejících případů 

odlišuje tím, že jmenování do funkce jakožto událost, z níž dovozujeme neplatnost 

smlouvy, nastala až poté, co byl pracovní poměr platně založen. Je tedy třeba nalézt 

řešení, které tuto odchylku zohledňuje.59 V jednotlivých případech bude navíc třeba 

posuzovat, zda jmenováním do pozice statutárního orgánu nedochází k obcházení 

pravidel o skončení pracovního poměru; pokud bychom totiž dovodili, že jmenováním 

do funkce statutárního orgánu pracovní poměr zaniká či se stává neplatným, nabízíme 

tím zaměstnavateli jednoduchou cestu, jak se jmenováním a následným odvoláním 

z funkce rychle a levně zbavit zaměstnance, jehož řádné rozvázání pracovního poměru 

by nebylo možné nebo bylo příliš nákladné.60 

Z rozboru judikatury Nejvyššího soudu v této věci nevyplývají jasné závěry. 

V jednom svém rozhodnutí61 soud pouze odkázal na zásadu nepřípustnosti souběhu a 

časovou perspektivou případu se nezabýval. Když mu byla analogická situace 

                                                 
59 Podobný názor zastává i I. Rada in op. cit. sub. 16.  
60 Na tuto skutečnost upozorňuje i P. Čech in Čech, P.: Statutární orgán, zaměstnanec, nebo od každého 
trochu?, Právní rádce č. 2/2009, s. 22 a násl.   
61 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2007, sp.zn. 21 Cdo 2093/2006.  
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předestřena podruhé62, jeho závěry už tak jednoznačné nebyly. V daném případě 

Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, když tento zamítl žalobu na 

zaplacení mzdy podanou zaměstnancem, který byl půl roku po uzavření pracovní 

smlouvy jmenován jednatelem společnosti s ručením omezeným. Nejvyšší soud přitom 

odvolacímu soudu vytkl, že se dostatečně nezabýval tím, zda „(byť i konkludentně) 

nedošlo v souvislosti s tímto jednáním (tedy s ustanovením do funkce statutárního 

orgánu – pozn. aut.) nebo i někdy později k rozvázání pracovního poměru“. Pokud by 

k takovému úkonu nedošlo, považoval Nejvyšší soud za možné, že by pracovní poměr 

bez ohledu na stín souběhu s výkonem funkce statutárního orgánu, který na něj 

jednoznačně dopadl, mohl přetrvat ještě po skončení výkonu funkce statutárního 

orgánu.  

Zmiňuje-li se Nejvyšší soud o konkludentním rozvázání pracovního poměru, 

naráží tím patrně na hypotézu, zda akt jmenování do funkce, k němuž dává dosavadní 

zaměstnanec svůj souhlas, nemůže být vykládán jako konkludentní dohoda o skončení 

pracovního poměru. I kdyby se pro tuto argumentaci podařilo dohledat dostatek vůle 

obou stran takové potenciální dohody, je třeba poznamenat, že stávající zákoník práce 

na rozdíl od předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce63, 

konkludentní skončení pracovního poměru z vůle jeho stran (s výjimkou okamžitého 

zrušení ve zkušební době) neumožňuje a pro dohodu o rozvázání pracovního poměru 

předepisuje písemnou formu, jejíž nedodržení trestá sankcí neplatnosti.64 Nedojde-li 

tedy k výslovnému rozvázání pracovního poměru písemnou dohodou (např. v rámci 

závěrečných ustanovení smlouvy o výkonu funkce), pracovní poměr tím z vůle stran 

nekončí. Závěr Nejvyššího soudu, který naznačuje, že po skončení výkonu funkce 

statutárního orgánu bude pracovní poměr pokračovat tak, jak trval před jmenováním, lze 

tedy považovat přinejmenším za možný. Tento závěr přesto pravděpodobně nebude 

v souladu s očekáváním účastníků takového právního vztahu, a je tedy třeba na něj praxi 

důrazně upozornit.  

                                                 
62 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. února 2010, sp.zn. 21 Cdo 4689/2008. 
63 Viz zejména § 240 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zák. práce, a výklad, který k němu zaujal Ústavní 
soud např. v rozhodnutí ze dne 24.02.2005, sp. zn. III ÚS 722/04.  
64 § 49 zák. práce. 
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Otázkou zůstává, jak se vypořádat s dobou výkonu funkce, při němž souběžnou 

existenci pracovního poměru považujeme za protiprávní. Nabízí se úvaha, že práva a 

povinnosti plynoucí z pracovního poměru se po dobu výkonu funkce suspendují.65  

Stav, kdy práva a povinnosti z pracovního poměru dočasně nemohou být 

vykonávána, zákoník práce označuje jako překážky v práci66, které mohou nastat na 

straně zaměstnavatele i zaměstnance. Překážkou v práci na straně zaměstnavatele je 

stav, kdy zaměstnavatel není schopen přidělovat práci v souladu s pracovní smlouvou; 

překážkou v práci na straně zaměstnance potom stav, kdy zaměstnanec není schopen 

takovou práci vykonávat. Výkon funkce statutárního orgánu by teoreticky bylo možno 

považovat za překážku v práci na straně zaměstnance, neboť tím, že se stal statutárním 

orgánem, mu je znemožněno vykonávat práci v pozici, jejíž pravomoci se překrývají 

s pravomocemi statutárního orgánu.67 Tím by bylo založeno právo zaměstnance na 

pracovní volno, v němž by se mohl věnovat pouze výkonu funkce. Překážky v práci 

jsou však taxativně vymezeny v § 191 – 205 zák. práce, resp. v navazujícím vládním 

nařízení č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních 

překážek v práci, a jejich seznam nezahrnuje položku, pod níž by se výkon funkce 

statutárního orgánu dal podřadit. Výkon funkce tedy podle platného práva překážku 

v práci nepředstavuje.  

Jiným potenciálním zdrojem inspirace by byl koncept tzv. přechodné neplatnosti 

(transient voidness), který dovodila britská judikatura v soutěžním právu (viz např. 

rozhodnutí anglického Court of Appeals ve věci Passmore v. Morland) a o jehož 

aplikovatelnosti na evropské úrovni se vedou diskuse.68 Jeho podstatou je, že přechodná 

vada zasahující platnost právního úkonu zapříčiní neplatnost tohoto úkonu pouze po 

dobu trvání takové přechodné vady. Přestane-li tato vada právní úkon zatěžovat, začne 

být příslušný úkon opět považován za platný.  

Uplatnila-li by se tato koncepce, byla by pracovní smlouva, jejíž předmět se 

překrývá s výkonem funkce statutárního orgánu, po dobu výkonu funkce považována za 

neplatnou, skončením výkonu funkce by se však automaticky stala platnou. Taková 

                                                 
65 Podobně i I. Rada in op. cit. sub. 16.  
66 Srov. § 190 – 210 zák. práce.  
67 Dosavadní vedoucí zaměstnanec však jako statutární orgán fakticky vykonává i nadále velmi podobnou 
činnost – pouze pro ni má rezervován jiný právní vztah. Je tak otázkou, do jaké míry je přirovnání 
k překážkám v práci (nebo jinému právnímu institutu, který v zásadě spočívá na nemožnosti plnění ze 
strany zaměstnance) přiléhavé.  
68 V podrobnostech viz Kindl, J.: Kartelové a distribuční dohody, Praha:C.H. Beck, 2009, s. 269 a násl.  
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úprava se může zdát jako ideální řešení, ani pro ni však české soukromé právo nenabízí 

zákonný základ. V pracovním právu je preferována neplatnost relativní, a neplatnost 

právního úkonu tak může zhojit leda uplynutí lhůty pro jeho napadnutí. Prostor pro 

uplatnění přechodné neplatnosti zákoník práce nenabízí.69 

Dovozujeme-li, že pracovní poměr v případě následného jmenování do funkce 

statutárního orgánu nekončí, nýbrž se jen suspendují práva a povinnosti z něj plynoucí, 

ocitáme se v legislativním vakuu. Skutečnost, že se v judikatuře nesetkáváme s 

mnoha případy, kde by se tyto otázky řešily, přitom podle mého názoru nevypovídá o 

neobvyklosti nastíněného schématu, ale spíše o tom, že v souvislosti s ukončením 

výkonu funkce statutárního orgánu nedocházelo k sporům o dalším trvání pracovního 

poměru. Se zvyšujícím se právním vědomím o problematice souběhu však není 

vyloučeno, že se tato situace změní. Z hlediska de lege ferenda lze tedy apelovat na to, 

aby se na výše nastíněnou otázku urychleně začala hledat odpověď.  

2.4    Praktické důsledky zákazu souběhu  
 

Je-li se statutárním orgánem uzavřena pracovní smlouva, jejíž obsah se 

s výkonem funkce překrývá, znamená to pro případ, že smlouva bude později 

považována za neplatnou, rizika pro obě smluvní strany. Pokusme se nyní tato rizika 

charakterizovat.  

Nejprve je třeba zodpovědět otázku, zda se v případě souběhu jedná o neplatnost 

absolutní, či relativní. Starý zákoník práce i stávající zákoník práce ve znění účinném až 

do 13.04.2008 trestal neplatně sjednanou pracovní smlouvu neplatností absolutní70. 

Pracovní smlouva uzavřená do 13.04.2008 tedy musí být vždy posouzena jako neplatná 

bez ohledu na to, zda její neplatnost některá ze stran namítla. Od 14.04.2008 zákoník 

práce naopak zakotvuje neplatnost relativní71 a v případě, že se žádná ze stran do tří let 

od uzavření smlouvy nedovolá její neplatnosti, musí být smlouva napříště považována 

za platnou.72 

                                                 
69 Ke stejnému závěru bude nutno dospět i v případě, že bude schválen vládní návrh novely zákoníku 
práce (sněmovní tisk č. 411) ve znění předloženém Poslanecké sněmovně PČR dne 30.06.2011. Návrh se 
mj. částečně odklání od koncepce relativní neplatnosti ke koncepci neplatnosti absolutní a zavádí možnost 
konvalidace právního úkonu v případě neplatnosti pro nesplnění formálních náležitostí.  
70 Viz § 20 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do 13.04.2008, a § 242 zákona č. 65/1965 Sb.  
71 Viz § 20 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění. 
72 Bude-li schválen vládní návrh novely zákoníku práce (sněmovní tisk č. 411) ve znění předloženém 
Poslanecké sněmovně PČR dne 30.06.2011, bude následkem porušení zásady nepřípustnosti souběhu opět 
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Důsledky neplatnosti pracovní smlouvy v případě souběhu nastávají ve vztahu 

mezi smluvními stranami, ale rovněž i v oblasti veřejného práva.  

Ve vztahu mezi smluvními stranami je třeba uvést, že v případě neplatné 

pracovní smlouvy vzniká zaměstnanci bezdůvodné obohacení ve smyslu § 451 odst. 2 

obč. zák., odpovídající částkám, které zaměstnanci byly zaměstnavatelem z titulu 

neplatného pracovního poměru vyplaceny. Proti tomuto potenciálnímu nároku 

zaměstnavatele může zaměstnanec namítnout, že i zaměstnavateli vzniklo bezdůvodné 

obohacení odpovídající prospěchu, který zaměstnavatel získal z činnosti zaměstnance. 

Nelze však přehlédnout, že tato činnost většinou bude subsumovatelná pod pravomoci 

statutárního orgánu a nepůjde tedy o plnění bez právního důvodu resp. na základě 

neplatného právního důvodu, nýbrž o řádné plnění povinností statutárního orgánu. Ten 

tak bude mít toliko nárok na odměnu za činnost statutárního orgánu, jak byla popsána v 

části 1.3.6 této práce. O bezdůvodné obohacení se může jednat toliko v případě výkonu 

práce mimo působnost statutárního orgánu; pracovní smlouva sjednaná na takovou 

činnost však v případě souběhu může být považována za platnou (viz část 2.3.1 výše).  

Pokud se týká oblasti práva veřejného, je třeba poukázat na důsledky neplatné 

smlouvy v oblasti daní a sociálního zabezpečení. Na vysvětlenou uveďme, že mezi 

pracovní smlouvou a smlouvou o výkonu funkce lze v této souvislosti spatřovat řadu 

rozdílů, které jsou popsány níže v Tabulce č. 2.  

                                                                                                                                               
absolutní neplatnost, srov. § 19 písm. d. zák. práce ve znění výše uvedeného návrhu. V době, kdy bude 
tato novela platit, však již patrně bude platit rovněž novela obchodního zákoníku legalizující souběh, jak 
je popsána v kapitole 3 této práce.  
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Tabulka č. 2 – Porovnání pracovní smlouvy a smlouvy o výkonu funkce z hlediska 

finančního práva a práva sociálního zabezpečení73 

 

Oblast  Pracovní smlouva  Smlouva o výkonu 
funkce jednatele  

Smlouva o výkonu 
funkce člena 
představenstva  

Odměna jako 
daňový náklad  

Je daňově 
uznatelným 
nákladem  

Je daňově 
uznatelným 
nákladem 

Není daňově 
uznatelným 
nákladem 

Pojistné na 
nemocenské 
pojištění  

Zakládá účast na 
nemocenském 
pojištění  

Nezakládá účast na 
nemocenském 
pojištění 

Nezakládá účast na 
nemocenském 
pojištění 

Pojistné na 
důchodové 
pojištění  

Zakládá účast na 
důchodovém 
pojištění 

Zakládá účast na 
důchodovém 
pojištění 

Nezakládá účast na 
důchodovém 
pojištění 

 

 

Pracovní smlouva je tedy z pohledu zaměstnance výhodnější nežli smlouva o 

výkonu funkce nejen s ohledem na aplikaci pracovněprávní úpravy, ale i s ohledem na 

důsledky v oblasti sociálního zabezpečení. Z pohledu společnosti je výhodnější smlouva 

o výkonu funkce, jedná-li se o společnost s ručením omezeným nebo o akciovou 

společnost, která členovi představenstva vyplácí relativně nižší odměnu; potom pro ni 

úspora na příspěvcích na zákonné pojištění zaměstnance převyšuje ztrátu spočívající ve 

zvýšeném základu daně, od něhož není možné odměnu člena představenstva odečíst. 

Vzhledem k stropům na platbách pojistného se však s rostoucí výší odměny i z pohledu 

společnosti stává výhodnější pracovní smlouva. Tím může u adresátů práva vzniknout 

určitá motivace k ujednání pracovní smlouvy i tam, kde to právo nyní neumožňuje.  

Bude-li však pracovní smlouva správcem daně či orgánem správy příslušného 

pojištění označena za neplatnou, nemůže být mzda vyplacená z titulu neplatné pracovní 

smlouvy považována za daňově uznatelný náklad, a společnosti tak může být dodatečně 

vyměřena daň74.  

                                                 
73 Údaje byly převzaty z interní prezentace společnosti Ernst & Young Česká republika „Souběh 
pracovního a obchodněprávního poměru“ z února 2011.  
74 Srov. § 23 odst. 3 písm. a. alinea 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Na internetu bylo ovšem 
neoficiálně zveřejněno stanovisko Generálního finančního ředitelství, z něhož vyplývá, že správce daně 
bude za předpokladu, že příjemce mzdy v pracovním poměru řádně plní své odvodové povinnosti, tuto 
mzdu považovat u zaměstnavatele za řádný daňově zdanitelný výdaj, dokud nebude jednoznačně 
prokázáno, že se v plném rozsahu jednalo o plnění z titulu výkonu funkce statutárního orgánu. Viz 
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Není-li mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem platně založen pracovní poměr, 

nevzniká mezi nimi podle judikatury Nejvyššího správního soudu75 ani pojistný poměr. 

Statutární orgán tak podle Nejvyššího správního soudu není účasten na nemocenském 

pojištění a k analogickým závěrům je možno dojít i v případě systému důchodového 

pojištění.  

                                                                                                                                               
http://www.fucik.cz/novinka/85/stanovisko-generalniho-financniho-reditelstvi-k-soubehu-vykonu-
funkce-a-pracovniho-pomeru/.  
75 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 3 Ads 119/2010. 



38 
 

 

3. Souběh v novele obchodního zákoníku 

3.1     Rekapitulace vývoje  
V lednu 2011 bylo zveřejněno rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který 

s poukazem na judikaturu Nejvyššího soudu zakazující souběh dovodil, že osoba 

v souběhu není z titulu své (neplatné) pracovní smlouvy účastna na systému 

nemocenského pojištění.  

Přestože tento závěr nebyl v kontextu ustálené judikatury Nejvyššího soudu a 

probíhající odborné diskuse o ní nikterak překvapivý, rozpoutal lavinu nesouhlasu mezi 

odborníky i adresáty práva, která přiměla vládu České republiky k přípravě návrhu 

novelizace obchodního zákoníku, která byla na konci června 2011 postoupena 

ústavněprávnímu výboru Poslanecké sněmovny, který ji dne 13.07.2011 předložil jako 

pozměňovací návrh k projednávané novele obchodního zákoníku (sněmovní tisk č. 

31076). Vláda spolu s ústavněprávním výborem Poslanecké sněmovně navrhuje, aby do 

obchodního zákoníku zařadila nové ustanovení § 66d. Smyslem nového ustanovení je 

souběh legalizovat, omezit však jeho možné negativní účinky. 

Navrhované ustanovení v prvním odstavci uvádí nám již známou zásadu, podle 

níž mohou být jednotlivými úkony v rámci obchodního vedení pověřeny jiné osoby 

včetně zaměstnanců společnosti. V rozporu se stávajícím vnímáním obchodního vedení 

však novela doplňuje, že zaměstnanec, do jehož pracovního poměru statutární orgán 

výkon části obchodního vedení deleguje, může být souběžně členem statutárního orgánu 

společnosti.  

Pokud jde o rozsah delegace, může být osoba v pracovním poměru pověřena, 

aby obchodní vedení vykonávala částečně, nebo i zcela. I v takovém případě však 

statutárnímu orgánu zůstávají vyhrazeny okruhy činností, které taxativně vyjmenovává 

čtvrtý odstavec navrhovaného ustanovení; jde zejména o rozhodnutí pověřit obchodním 

vedením další zaměstnance či vykonávat pravomoci, které zákon svěřuje do výlučné 

působnosti statutárního orgánu.  

Pro zamezení pochybnostem o pravidlech odpovědnosti za škodu, kterou 

způsobil člen statutárního orgánu mající rovněž pracovní smlouvu, doplňuje právní 
                                                 
76 Srov. http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=310. 
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úpravu ustanovení derogující z pozice legis specialis úpravu limitů odpovědnosti za 

škodu v zákoníku práce v případě osoby v souběhu jednající v rozporu s povinností 

péče řádného hospodáře; odpovědnost za škodu v tomto případě bude tedy vždy 

v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku neomezená.  

Poslední pravidlo, které je v kontextu pracovněprávních vztahů úplnou novinku, 

doplňuje povinnost stanovení mzdy nebo odměny zaměstnance v souběhu na základě 

dohody nebo určení osoby, která rozhoduje o odměňování statutárního orgánu, tedy 

valné hromady či dozorčí rady.  

 

Tato práce vychází ze zásady, že pravomoci statutárního orgánu by neměly být 

vykonávány v pracovním poměru, neboť nepředstavují závislou práci. Navrhovaná 

úprava propast mezi oběma instituty ignoruje; na tom nic nemění ani limity delegace 

zakotvené navrhovaným § 66d odst. 4 obch. zák., neboť i v souladu s nimi může být 

obchodní vedení na zaměstnance postoupeno v rozsahu, který vylučuje vázanost 

zaměstnance pokyny zaměstnavatele, která je pojmovým znakem pracovněprávního 

vztahu. Navrhovaná právní úprava se vypořádává toliko s nejzásadnějším problémem 

souběhu, kterým je kolize pracovněprávního a obchodněprávního režimu odpovědnosti 

za škodu, další potenciální problémy však nechává stranou. Odklání se od judikaturního 

pravidla o neslučitelnosti výkonu funkce statutárního orgánu s existencí dalších 

právních vztahů mezi společností a statutárním orgánem, které zasahují do působnosti 

statutárního orgánu, aniž by tato změna byla jasně odůvodněna a byly zmapovány její 

důsledky. Schválení návrhu tak představuje řešení, které je sice možné, z hlediska 

souladnosti právního řádu však méně žádoucí; závěr, že na základě pracovní smlouvy 

může být vykonávána i činnost, která má se závislou prací málo společného, našemu 

právnímu řádu prospěje jen těžko. Jak navíc bude popsáno v dalších částech, jde o 

řešení ve svých důsledcích silně nepraktické.  

Navrhované řešení podle mého názoru nadto nic nemění na tom, že výkon 

funkce statutárního orgánu jako takový se řídí buď smlouvou o výkonu funkce, nebo 

obchodním zákoníkem. Pracovní smlouva, která bude uzavřena na činnosti v rozsahu 

delegace, na samotný výkon funkce nemá žádný vliv. Účastníci tedy musí uzavírat dvě 

separátní smlouvy, a v případě, že sjednání smlouvy o výkonu funkce opomenou, má 
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statutární orgán kromě mzdy nárok na obvyklou odměnu v rozsahu popsaném v čl. 1.3.6 

této práce.  

Na zaměstnance v pracovním poměru se navíc přenáší pouze výkon činností 

v rámci obchodního vedení, nikoli však už jednání jménem společnosti. Tady se podle 

mého názoru i nadále uplatní názor Nejvyššího soudu, podle kterého statutární orgán 

nemůže jednat v rozsahu výkonu funkce statutárního orgánu jako zákonný zástupce 

společnosti77. Hypotetické oprávnění člena statutárního orgánu činit právní úkony 

v rozsahu delegace z titulu zaměstnaneckého zmocnění je třeba v souladu s dosavadní 

judikaturou odmítnout, neboť by umožnilo příliš snadné obcházení ustanovení o 

způsobu jednání společnosti. Delegace se může týkat vždy jen rozhodování o 

obchodním vedení a nikoliv zavazování společnosti, a v případě souběhu tedy bude 

statutární orgán vždy společnost zavazovat z titulu své obchodněprávní funkce.  

Nastává tedy situace, kdy statutární orgán na svého člena jako na zaměstnance 

může delegovat rozhodnutí o určité skutečnosti (např. objednávka zboží), je-li však 

statutární orgán omezen zásadou čtyř (nebo více) očí, nemůže pověřená osoba 

v souběhu jménem společnosti učinit úkon, kterým své rozhodnutí realizuje. Tím bude 

znevýhodněna oproti jiným vedoucím zaměstnancům, kteří jsou pověřeni obchodním 

vedením, jelikož však nejsou zároveň členy statutárního orgánu, oprávnění samostatně 

jednat jako zákonní zástupci jim svědčí. Tato skutečnost bude v praxi velmi obtížně 

pochopitelná a adresáti práva by tak na ni měli být důkladně připraveni. I tam, kde 

situaci nebude komplikovat zásada čtyř očí, se jistě v praxi budeme setkávat s případy 

zpochybňování platnosti právních úkonů, které osoba v souběhu podepsala s poukazem 

na svou pracovněprávní a nikoliv korporátní pozici.  

 

3.2     Některé důsledky legalizace souběhu  
 

Tím není seznam možných komplikací plynoucích z legalizace souběhu 

vyčerpán. Podobně jako ve výše uvedeném případě tyto komplikace mohou vyplývat 

z nedostatečného právního vědomí a prevence na straně účastníků, jak však dále 

uvidíme, koncepce má slabiny, před nimiž se ani sebeopatrnější účastník pojistit 

nemůže. Jaké důsledky bude legalizace souběhu mít, ukáže teprve čas. Tato práce si za 

                                                 
77 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23.06.2009, sp. zn. 29 Cdo 2008/2007 a rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ze dne 15.10.2008, sp. zn. 31 Odo 11/2006. 
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cíl nevytýčila tyto důsledky v plném rozsahu předjímat, v následující části však bude 

poukázáno na některé potíže, které lze v praxi očekávat.  

3.2.1 Skončení a oddělitelnost právních vztahů  
 

Legalizací souběhu dochází k tomu, že právo akceptuje stav, kdy společnost a 

její statutární orgán spojují dva různé právní vztahy – jednak výkon funkce, který 

zahrnuje všeobecné oprávnění řídit společnost a činit jejím jménem právní úkony, a 

jednak výkon závislé práce v pracovněprávním vztahu, jehož předmětem bude výkon 

některých interních rozhodovacích činností.  

Pro oba tyto vztahy přitom zákon předvídá jiný způsob skončení. Zatímco výkon 

funkce skončí ve většině případů uplynutím funkčního období, pracovní poměr se 

sjednává většinou na dobu neurčitou a může být ukončen uplynutím doby pouze 

v zákonem limitovaných případech.78 Zpravidla tak bude nutné pracovní poměr ukončit 

právním úkonem jeho účastníků. Nepřistoupí-li zaměstnanec na uzavření dohody o 

rozvázání pracovního poměru, připadá teoreticky v úvahu pouze výpověď 

zaměstnavatele pro nadbytečnost ve smyslu § 52 písm. c) zák. práce, která je pro 

zaměstnavatele spojená s vysokými mzdovými náklady; nadto se domnívám, že ani 

tento výpovědní důvod nebude zpravidla v praxi naplněn, neboť tento důvod může být 

účinně uplatněn jen tam, kde je nadbytečnost zaměstnance vyvolána reorganizací 

spočívající ve zrušení určité pracovněprávní pozice79; skutečným záměrem 

zaměstnavatele však zpravidla bude nahradit zaměstnance v jeho vedoucí pozici jiným 

zaměstnancem, který jej vystřídal rovněž v pozici statutárního orgánu. Pracovní poměr 

se tak z pohledu zaměstnavatele může stát neukončitelným.  

Dále je třeba upozornit na to, že provede-li v praxi osoba v souběhu jistý úkon, 

bude v konkrétních případech nutné stanovit, zda tento úkon činí jako zaměstnanec či 

jako statutární orgán. Zdrojem pro tuto informaci může být právní úkon, na jehož 

základě dojde k pověření statutárního orgánu výkonem obchodního vedení 

v pracovněprávním vztahu ve smyslu navrhovaného § 66d obch. zák. a jímž by tedy měl 

být rozsah pověření vymezen. Tímto úkonem pravděpodobně bude nejčastěji přímo 

                                                 
78 V současnosti zákoník práce zakotvuje limit dva roky, tento limit by však měl být novelou zákoníku 
práce, která již byla výše zmíněna, zřejmě prodloužen na tři roky.  
79 Srov. P. Hůrka in Hůrka, P.; Randlová, N.: Labour Code Commentary. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2011, s. 72-73. 
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pracovní smlouva, v níž (popřípadě v dodatečně vydané informaci o pracovním poměru 

ve smyslu § 37 zák. práce) by měl být rozsah pověření vymezen80. Bude-li rozsah 

delegace do pracovního poměru jasně vymezen, nebude v případě, že ze strany osoby 

v souběhu dojde k pochybení, obtížné posoudit, zda se toto pochybení váže 

k obchodněprávnímu či k pracovněprávnímu vztahu. Na základě zkušeností se 

standardním obsahem pracovních smluv v současnosti však lze odhadovat, že toto 

vymezení bude nejčastěji mít formu označení pracovní pozice (např. provozní ředitel) a 

jí korespondujících pracovních povinností, pro něž se v praxi většinou užívají neurčité 

právní termíny, které nejsou zaměstnavatelem dopředu vymezovány (např. odpovědnost 

za řízení portfolia nemovitostí společnosti) a které budou mít v jednotlivých 

společnostech různý obsah. Omezování rozsahu zaměstnancových oprávnění 

jednoznačně stanovenými korektivy (např. sjednávání obchodů v rámci předmětu 

podnikání společnosti s předmětem plnění do 50.000 Kč) bez užívání neurčitých pojmů 

není v praxi zcela běžné. Na subsumovatelnost určitého jednání konkrétnímu právnímu 

vztahu se tak snadno mohou vytvořit mezi smluvními stranami protichůdné názory.  

Není-li jednoznačně rozeznatelné, jaký úkon byl vykonán v jakém právním 

vztahu, je pravděpodobné, že strany budou v případě komplikací taktizovat a prosazovat 

subsumpci jejich jednání pod ten vztah, který je pro ně výhodnější. Toto taktizování 

přitom zákon vylučuje, pouze pokud jde o odpovědnost za škodu 

(srov. § 66d odst. 2 obch. zák. v navrženém znění).  

Poruší-li tak například osoba v souběhu své povinnosti nebo jsou-li její výkony 

neuspokojivé a ztratí-li společnost zájem na další spolupráci s ní, bude společnost 

s velkou pravděpodobností čelit argumentaci, že závadné jednání osoby v souběhu 

spadá do obchodněprávního vztahu. Ten totiž může společnost kdykoli ukončit bez 

udání důvodu a osoba v souběhu, na spolupráci s níž společnost nemá další zájem, tak 

racionálně zvolí možnost tento právní vztah „obětovat“. V případě pracovního poměru 

je však vadné chování na straně zaměstnance (vedle naplnění odlišných výpovědních 

důvodů) podmínkou pro platnost výpovědi.  

                                                 
80 Původní znění nově vkládaného ustanovení § 66d obch. zák., jak jej vláda cirkulovala na jaře 2011, 
vyžadovalo zakotvení pověření obchodním vedením ve společenské smlouvě, zakladatelské listině, 
stanovách nebo smlouvě o výkonu funkce. Toto ustanovení nebylo v souladu se zásadou, podle níž 
ingerence společníků do záležitostí obchodního vedení není na místě (srov. také stanovisko Americké 
obchodní komory v Praze ze dne 28.04.2011 k návrhu – viz http://www.amcham.cz/legal-
reform/news/detail/130/), a bylo nakonec z návrhu vypuštěno.  
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Toto vadné chování přitom judikatura Nejvyššího soudu v souladu 

s gramatickým výkladem zákona [např. arg. porušováním povinností vyplývajících 

z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (zvýrazněno autorem), viz § 52 

písm. g) zák. práce] chápe tak, že musí vyplývat výhradně z pracovního poměru a nikoli 

z jiných právních vztahů mezi týmiž účastníky. Soud dovodil, že „jednotícím kritériem 

pro všechny druhy povinností, jejichž porušení může být důvodem k rozvázání 

pracovního poměru, je, že vyplývají z pracovního poměru nebo jiného 

pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli; závadné chování zaměstnance, jímž nebyly 

porušeny povinnosti z pracovněprávního vztahu, nemůže být posouzeno jako porušení 

pracovní kázně. Jinak řečeno, porušení pracovní kázně se může zaměstnanec dopustit 

jen jednáním při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“81 

V posuzovaném případě byl zaměstnanec současně prokuristou společnosti a k porušení 

povinností došlo v souvislosti s výkonem prokury. Poruší-li tedy zaměstnanec své 

povinnosti vyplývající z jiného právního vztahu k zaměstnavateli, výpověď 

z pracovního poměru podle názoru soudu dostat nemůže. 

Tento závěr je přijatelný v případě, že se jedná o běžné méně závažné porušení 

povinností pramenících z jiných právních vztahů zaměstnavatele a zaměstnance, která 

nemohou ovlivnit řádné plnění jiných povinností zaměstnance. Poškodí-li však 

zaměstnanec zaměstnavatele hrubým způsobem, lze od zaměstnavatele jen těžko 

spravedlivě očekávat, aby zaměstnance nadále zaměstnával. Přestože zákoník práce 

výslovně nezakotvuje zásadu loajality ve vztahu zaměstnance k zaměstnavateli (a 

naopak), lze tuto zásadu z ustanovení zákoníku práce i jeho principů dovodit.82 

V psaném právu lze zásadu loajality hledat zejména ve vyjádření zásady ochrany 

oprávněných zájmů zaměstnavatele dle § 14 zák. práce; jednání v souladu s touto 

zásadou je přitom povinností zaměstnance dle § 301 písm. d) zák. práce. I výpověď, 

resp. okamžité zrušení pracovního poměru, daná s poukazem na porušení povinnosti ctít 

oprávněné zájmy zaměstnavatele, by proto mohla být v řadě případů považována za 

oprávněnou.  

Nejvyšší soud však, jak se zdá, má na věc jiný názor. Ve výše citovaném případu 

totiž porušení povinností zaměstnance, který rovněž vykonával funkci prokuristy, mělo 

spočívat v uzavření nevýhodných smluv o úplatném postoupení pohledávek bez vědomí 
                                                 
81 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. ledna 2006, sp. zn. 21 Cdo 894/2005. 
82 Podobně jako se stalo v případě obchodního práva, jak trefně popisuje např. P. Čech in op. cit. sub. 26.  
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společnosti, tedy jednání, které podle okolností může naplňovat skutkovou podstatu 

trestného činu dle § 220 tr. zák. Přesto se Nejvyšší soud alternativou, že by toto jednání 

v případě své vyšší závažnosti mohlo naplňovat důvod k výpovědi, vůbec nezabýval. 

Šance, že by hrubé porušení loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli bylo posouzeno 

jako důvod k výpovědi z pracovního poměru bez ohledu na to, zda k závadnému jednání 

došlo při plnění pracovních úkolů či v rámci výkonu funkce statutárního orgánu či 

obdobné pozice, tak není vysoká.  

Před tímto stavem nelze než důrazně varovat. Neumožňuje-li delegace 

obchodního vedení na zaměstnance jasné rozlišení, které úkony jsou vykonávány 

v rámci delegace a které nikoliv, budou se v praxi množit případy, kdy bývalí členové 

statutárních orgánů uspějí s tvrzením, že se v pracovním poměru žádného pochybení 

nedopustili, a ještě dlouhou dobu poté, co společnost výkon jejich korporátní funkce 

z dobrých důvodů ukončila, budou setrvávat v pracovním poměru se společností, 

případně si vyjednají nadstandardní podmínky odchodu na základě dohody. 

 Setrvá-li tak zákonodárce na svém záměru legalizovat souběh, měl by pro 

pracovní poměry, které byly založeny pouze za účelem pověření zaměstnance 

obchodním vedením po dobu výkonu funkce statutárního orgánu, alespoň stanovit 

zvláštní pravidla pro jejich skončení, tedy například zvláštní výpovědní důvod 

aplikovatelný na pracovní smlouvy sjednané nejdříve v den zahájení výkonu funkce 

statutárního orgánu pouze za účelem pověření obchodním vedením, jehož skutková 

podstata by spočívala v ukončení výkonu funkce.  

3.2.2 Střet zájmů při uzavírání pracovní smlouvy v souběhu 
 

Otázkou zůstává rovněž to, kdo bude v případě povoleného souběhu podepisovat 

jménem společnosti pracovní smlouvu pro statutární orgán. Pracovní smlouvy totiž 

v praxi podepisují nejčastěji právě členové statutárního orgánu, jiné osoby tak mohou 

činit pouze na základě zmocnění.  

V důsledku toho se v praxi při souběhu vyskytují případy, kdy se na pracovní 

smlouvě objeví dva podpisy téže osoby – jednou jako zaměstnance, jednou jako osoby 

jednající jménem společnosti. K této otázce se však Nejvyšší soud83 již vyjádřil právě 

v souvislosti se souběhem s funkcí statutárního orgánu ve společnosti s ručením 

                                                 
83 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.11.1998, sp. zn. 21 Cdo 11/98.  
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omezeným, a došel k těmto závěrům: „Není vyloučeno (a zákon s takovou skutečností i 

počítá), aby jednatel za společnost uzavíral smlouvu, při níž druhou smluvní stranou je 

sám tento jednatel jako fyzická osoba (srov. např. § 13 odst. 3 obch. zák., ve znění po 

účinnosti zák. č. 142/1996 Sb.). V každém konkrétním případě je však třeba vždy 

zkoumat, zda nedochází ke střetu zájmů mezi společností a jejím statutárním orgánem. 

I když zákoník práce v tomto směru výslovné ustanovení nemá, z ustanovení § 14 odst. 2 

zák. práce, jež vylučuje, aby jiného zastupoval ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy 

zastoupeného, lze analogicky dovodit, že také v případě, jedná-li statutární orgán 

jménem společnosti, nemůže za společnost jednat tehdy, jsou-li jeho zájmy v rozporu se 

zájmy společnosti.  

Pracovní smlouva jako dvoustranný právní úkon je výsledkem smluvního 

jednání, do něhož obě smluvní strany vstupují s vlastními představami o jeho obsahu a 

výsledku. (…) Lze tedy uzavřít, že rozdílnost zájmů smluvních stran při sjednávání 

pracovní smlouvy zpravidla vylučuje, aby za organizaci (zaměstnavatele) sjednala a 

podepsala pracovní smlouvu tatáž osoba – budoucí pracovník (zaměstnanec), která je 

druhým účastníkem takové pracovní smlouvy.“   

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí zcela správně pojmenoval skutečnost, že při 

vyjednávání o uzavření pracovní smlouvy jsou zaměstnanec i zaměstnavatel vedeni 

zcela odlišnými zájmy a pokud má tedy obě smluvní strany reprezentovat jediná osoba, 

hrozí, že dá přednost prosazení zájmů, které jsou jí zákonitě bližší, zatímco zájmy 

společnosti přijdou zkrátka. V citovaném rozhodnutí přitom Nejvyšší soud neuvádí 

kritéria, kterými se musí vyznačovat smlouva, u níž by bylo přípustné, aby obě její 

strany reprezentovala jediná osoba; stav, kdy smluvní strany mají protichůdné zájmy, 

které musí být ve smlouvě vyváženy, je totiž pro oblast kontraktů typická; budou-li obě 

strany sledovat stejné cíle, až na výjimky spolu nebudou mít o čem kontrahovat.  

Má-li být v budoucnu souběh povolen, nabízí se otázka, jakým způsobem bude 

v praxi s ohledem na výše citované judikaturní závěry realizován. Je-li statutární orgán 

vícečlenný, lze doporučit, aby smlouvu jménem společnosti podepsal vždy jiný člen 

statutárního orgánu, než kdo je druhou stranou smlouvy. V případě, že je statutární 

orgán jednočlenný, se řešení hledá jen těžko. Podpis smlouvy dvakrát toutéž osobou 

Nejvyšší soud považuje za nepřípustný; těžko dovozovat, že na kolizi zájmů se něco 

změní, ustanoví-li statutární orgán společnosti zmocněnce za účelem podpisu pracovní 
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smlouvy se sebou sama; pravděpodobnost, že zmocněnec zvolený podle úvahy 

statutárního orgánu bude řádně hájit zájmy společnosti, je asi stejně vysoká, jako že je 

bude v tomto případě hájit sám statutární orgán.  

Za nejvhodnější řešení by bylo možné považovat přesunutí části odpovědnosti za 

výsledek kontraktačního procesu na jiný orgán, který je spíše s to zájmy společnosti 

reprezentovat. V kontextu obchodních společností přitom zpravidla zájmy společnosti 

nejlépe hájí valná hromada. V této souvislosti je možno poukázat na § 66 odst. 2 obch. 

zák., podle něhož uzavření smlouvy o výkonu funkce podléhá souhlasu valné hromady. 

Podle § 66 odst. 3 obch. zák. navíc jakékoliv plnění společnosti ve prospěch osoby, jež 

je orgánem společnosti nebo jeho členem, na které neplyne právo z právního předpisu 

nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li 

přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce. 

Z výše uvedených ustanovení plyne, že zákonodárce si je možného střetu zájmů 

při uzavírání smluv, které upravují práva statutárního orgánu, vědom, a podmínění 

účinnosti těchto smluv souhlasem společníků (nebo jiného orgánu, na nějž 

zakladatelský dokument v souladu se zákonem tuto pravomoc přenese) považuje za 

možné řešení; na riziko střetu zájmů v této situaci upozorňuje i I. Štenglová84.  

Ještě dříve, než začala být zvažována legalizace souběhu, bylo možné na základě 

výše uvedených ustanovení dovozovat, že  

 

I. z § 66 odst. 3 obch. zák. plyne povinnost valné hromady schvalovat 

jakékoliv plnění ve prospěch statutárního orgánu, a tedy i plnění, které je 

vypláceno na základě pracovní smlouvy (nemá-li být i přes absenci 

výslovného ustanovení schvalována přímo celá pracovní smlouva); a  

II.  protože obchodní zákoník stojí na zásadě, podle níž pro platnost smluv 

uzavřených mezi statutárním orgánem jako fyzickou osobou na jedné a 

společností na druhé straně, které statutárnímu orgánu zakládají výhody, je 

vyžadován souhlas valné hromady, lze analogicky dovodit, že schválení 

obsahu pracovní smlouvy valnou hromadou zaměstnavatele vyloučí riziko 

neplatnosti v případě, že smlouvu jménem obou stran podepsala stejná 

osoba.  

                                                 
84 I. Štenglová in op.cit. sub. 4, s. 215. 
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Uvedené hypotézy by podle mého názoru dostatečným způsobem chránily zájmy 

společnosti, která by měla nad mzdou statutárního orgánu v pracovním poměru i nad 

dalšími podmínkami pro výkon práce dostatečnou kontrolu. S ohledem na vysokou 

pravděpodobnost neplatnosti pracovní smlouvy v případě souběhu se požadavek na 

kontrolu jejího obsahu ze strany společnosti mohl zdát nadbytečný. Je však třeba vzít 

v potaz, že ve velkém množství případů neplatnost pracovní smlouvy nebude nikdy 

žádnou ze smluvních stran uplatněna a práva statutárního orgánu plynoucí z potenciálně 

neplatné pracovní smlouvy tak v řadě případů tomuto statutárnímu orgánu budou 

příslušet ve stejné míře, jako kdyby byla smlouva platná; stávající právní úprava navíc 

zakotvuje neplatnost relativní. Navrhované řešení zároveň představuje dostatečně 

flexibilní uspořádání, které řeší personální nedostatek v případě jednočlenného 

statutárního orgánu. Přesto Nejvyšší soud tuto interpretaci obchodního zákoníku 

nepotvrdil.  

Pokud se týká výkladu ustanovení o schvalování plnění ve prospěch statutárního 

orgánu, vyjádřil se k němu Nejvyšší soud při posuzování případu, kdy byla statutárnímu 

orgánu vyměřena odměna za poskytování právních služeb, které společnosti jako 

advokát poskytoval v samostatném právním vztahu85. Nejvyšší soud připustil, že 

z gramatického výkladu posuzovaného ustanovení by mohlo vyplývat, že souhlasu 

valné hromady podléhá každé plnění ve prospěch statutárního orgánu. K tomuto 

výkladu se však nepřiklonil a uzavřel, že souhlas valné hromady musí být dán, jen když 

se jedná o plnění představující odměnu za výkon funkce statutárního orgánu. „Účelem 

ustanovení § 66 odst. 3 obch. zák., jež systematicky doplňuje ustanovení odstavce 

druhého, totiž není řešit všechny potenciálně vznikající konflikty zájmů ve vztazích mezi 

osobami vykonávajícími funkci členů orgánů a společností (bez ohledu na jejich 

souvislost s výkonem funkce), ale zabezpečit, aby plnění poskytovaná členům orgánů za 

výkon funkce nebyla závislá toliko na jejich vůli a odpovídala přínosu, který (z pohledu 

společníků) pro společnost výkon funkce určitým členem orgánu má. Pro činnosti 

nesouvisející s výkonem funkce, při nichž by mohlo docházet ke střetu zájmů mezi 

společností a členem jejího orgánu, upravuje zákon jiné prostředky ochrany 

společnosti, např. zákaz konkurence (§ 65 a § 196 obch. zák.). (…) Souhlasu valné 

                                                 
85

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.06.2010, sp.zn. 29 Cdo 2126/2009. 
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hromady společnosti podle ustanovení § 66 odst. 3 věty první obch. zák. tudíž podléhá 

pouze plnění poskytované členu orgánu společnosti v souvislosti s výkonem jeho 

funkce.“ 

Závěry rozhodnutí vyznívají natolik obecně, že je nutné je vztáhnout i na 

pracovní smlouvy, na jejichž základě statutární orgán pro společnost má vykonávat 

závislou práci, a to navzdory tomu, že zákon v rozporu s tvrzením Nejvyššího soudu 

žádné jiné prostředky ochrany nezná, neboť zákaz konkurence zahrnuje pouze případy, 

kdy statutární orgán se společností vstupuje do obchodních, a nikoli už 

pracovněprávních vztahů.86 Rozhodnutí Nejvyššího soudu tak oslabuje zejména 

společnosti, které by v tomto kontextu právo mělo spíše chránit.  

Pokud jde o domněnku, že by schvalování pracovních smluv valnou hromadou 

bylo relevantní alespoň v případě, kdy pracovní smlouvu jménem zaměstnavatele i 

zaměstnance uzavřela stejná osoba, byla Nejvyšším soudem taktéž odmítnuta.87 Soud 

dovodil, že právní úkony směřující ke vzniku a zániku pracovního poměru, které 

žalovaný učinil jménem žalobce jako zaměstnavatele a jejichž druhým účastníkem byl 

žalovaný jakožto zaměstnanec, jsou neplatné. „Okolnost, zda jediná společnice žalobce 

s takovými právními úkony (při výkonu působnosti valné hromady) souhlasila, je přitom 

nerozhodná, neboť – jak uvedeno výše – není orgánem žalobce a není proto oprávněna 

činit jeho jménem v pracovněprávních vztazích žádné právní úkony.“ 

 

Tím se kruh uzavřel. Myšlenku, že všechna ustanovení zabraňující střetu zájmů 

a oportunistickému jednání na straně statutárních orgánů mají chránit společníky 

jakožto vlastníky podílů na společnosti, a že v případě jejich souhlasu s postupem 

statutárního orgánu je sankce neplatnosti smlouvy nadbytečná, Nejvyšší soud přebil 

spíše formalistickými argumenty a přiklonil se k řešení, které možnost uzavírání 

pracovních smluv s jednateli ve společnostech s jediným statutárním orgánem téměř 

vylučuje.  

Tento závěr mohl být pochopitelný v době, kdy byl souběh téměř vyloučen a 

připouštěly se pracovní smlouvy se statutárními orgány, pouze pokud se s výkonem 

funkce nepřekrývaly, a jejich užívání proto v praxi nebylo časté. Má-li však nyní být 

praxe souběžného výkonu činnosti statutárního orgánu a práce na základě pracovní 
                                                 
86 Srov. § 136 odst. 1 písm. a) obch. zák., resp. § 196 odst. 1 písm. a) obch. zák.  
87 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 04.11.2004, sp.zn. 21 Cdo 1634/2004. 
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smlouvy legalizována, bude nutné, aby byly výše uvedené závěry soudní praxe 

korigovány.  

Připomeňme, že zaměstnanec má na základě pracovní smlouvy nárok na mzdu, 

která přesahuje výši minimální a zaručené mzdy a která odpovídá hodnotě vykonávané 

práce.  Navrhovatelé správně zamýšlejí do nového § 66d obch. zák. vložit třetí odstavec, 

podle něhož v tomto případě mzdu či odměnu z dohody sjednává nebo určuje ten orgán 

společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat o odměňování statutárního orgánu 

nebo jeho členů. 

K platnosti pracovní smlouvy bude tedy nutné, aby valná hromada (popř. 

dozorčí rada) odsouhlasila mzdu, na niž statutárnímu orgánu jakožto zaměstnanci dle 

pracovní smlouvy vzniká nárok. Otázkou zůstává, co vše bude v praxi chápáno jako 

„mzda“ ve smyslu citovaného ustanovení. Jistě se lze přimlouvat za extenzivní výklad 

tohoto termínu v tom smyslu, že za „mzdu“ se považuje fixní mzda i jakékoli 

nenárokové i nárokové bonusy, na které zaměstnanci vzniká nárok. Zahrnuje však 

„mzda“ i benefity, jakými je příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 

zaměstnance? Bude za „mzdu“ považováno např. ustanovení, kterým bude sjednána 

vyšší náhrada mzdy v případě dočasné pracovní neschopnosti, konkurenční doložka 

zahrnující povinnost zaměstnavatele platit zaměstnanci peněžité vyrovnání či vyšší 

odstupné v návaznosti na výpověď zaměstnavatele? I když by z pohledu společnosti byl 

tento výklad žádoucí, lze o jeho šanci na úspěch pochybovat.88  

Obsah pracovní smlouvy, který je z pohledu zaměstnavatele klíčový, navíc není 

zdaleka vyčerpán ustanoveními zakotvujícími finanční práva zaměstnance. Důležitá 

jsou i ustanovení týkající se rozvržení pracovní doby, místa výkonu práce, zkušební 

doby, pravidel pro skončení pracovního poměru, zákazu konkurence během i po 

skončení pracovního poměru a mnoha dalších záležitostí. Ty návrh novely obchodního 

zákoníku staví zcela mimo rozhodovací dosah valné hromady.  

                                                 
88 Proti tomuto výkladu hovoří i skutečnost, že v původním znění nově vkládaného ustanovení § 66d, jak 
je vláda cirkulovala na jaře 2011, byla obsažena pravomoc valné hromady rozhodovat o odměňování za 
vykonanou práci. Provedená změna oproti původního znění tak nemůže zrcadlit nic jiného než restrikci 
aplikačního dosahu ustanovení tak, že výše jmenované okruhy jím pokryty nebudou. Opačný postup, tedy 
rozšíření aplikace tohoto ustanovení např. na zvláštní plnění v oblasti cestovních náhrad, zvýšeného 
odstupného či nadstandardních plnění z konkurenční doložky (s výjimkou plnění na základě kolektivní 
smlouvy) přitom ve svém stanovisku z 28.04.2011 vládě navrhla např. Americká obchodní komora 
v Praze. Srov. stanovisko uveřejněné na adrese http://www.amcham.cz/legal-reform/news/detail/130/.  
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Má-li zákon umožňovat, aby statutární orgány vykonávaly podstatnou část své 

činnosti v pracovním poměru, lze jen těžko hledat důvody, proč by jejich pracovní 

smlouvy měly podléhat nižší míře kontroly než smlouvy o výkonu funkce. De lege 

ferenda lze proto doufat, že popsané rozdíly budou setřeny a schválení valné hromady 

budou podléhat celé pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, které si statutární orgány samy se sebou „vyjednají“, a nikoliv jen výše jejich 

mzdy. Tím bude vyřešena i otázka platnosti pracovních smluv, které jménem obou 

smluvních stran podepsala stejná osoba.  
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Závěr 
 

 Postavení statutárního orgánu a zaměstnance ve vztahu ke společnosti vykazují 

nepřekonatelné rozdíly, a proto pro ně právo předvídá odlišnou regulaci a zavádí pro 

každý z těchto právních vztahů zvláštní smluvní vztah. V souladu s tím se judikatura 

ustálila na závěru, že souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovní smlouvy, 

která se s ním překrývá, je nepřípustný.  

Tato práce si ve svém úvodu vytýčila za cíl jednak analyzovat zásadu 

nepřípustnosti souběhu, najít její hranice a zmapovat její důsledky pro praktický život, a 

jednak zhodnotit aktuální legislativní návrh, který má souběh umožnit.  

V první kapitole byly nastíněny hlavní rozdíly mezi pracovněprávní úpravou a 

regulací postavení statutárního orgánu, které odůvodňují závěr, že postavení 

(vedoucího) zaměstnance a statutárního orgánu nelze považovat za vzájemně 

zaměnitelné; hlavní rozdíly se přitom objevují v oblasti vázanosti pokyny společnosti, 

rozsahu jednatelského i rozhodovacího oprávnění a odpovědnosti za škodu.  

V druhé kapitole byla charakterizována zásada nepřípustnosti souběhu 

vyplývající z judikatury Nejvyššího soudu. Tuto zásadu nelze než považovat za 

správnou, a to především s ohledem na rozdíly mezi pracovním poměrem a vztahem 

společnosti a jejího statutárního orgánu, jak byly vymezeny v první kapitole. O neplatně 

sjednanou pracovní smlouvu se bude jednat tehdy, překrývá-li se obsahově s výkonem 

funkce statutárního orgánu, člena jiného orgánu, vedoucího organizační složky či 

prokuristy toutéž osobou. Zásada nepřípustnosti souběhu se uplatní pro všechny 

kapitálové obchodní společnosti včetně bank.  

Ve čtvrté části druhé kapitoly byly výše uvedené závěry korigovány z hlediska 

souslednosti vzniku právních vztahů; je-li dosavadní zaměstnanec jmenován do funkce 

statutárního orgánu, nelze totiž dovozovat, že tím jeho pracovní poměr končí. Práce se 

přiklání k názoru, že práva a povinnosti z pracovního poměru se po dobu výkonu funkce 

toliko suspendují, pro tento závěr však nenachází žádný zákonný základ.  

V poslední kapitole práce rozebírá návrh znění nového § 66d obchodního 

zákoníku ve znění předloženém Poslanecké sněmovně v červenci 2011. Práce zastává 

názor, že vládní návrh se nevydává správnou cestou a není domyšlený do důsledků, a 

proto by neměl být schválen.  
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 Návrh totiž zcela přehlíží systematiku soukromého práva a vyprazdňuje 

instituty, jejichž obsah a význam je trvale zažitý; tak zejména pracovní smlouva, která 

není sjednána na výkon závislé práce, je podle mého názoru institutem hybridním, jenž 

vytváří nepřehlednou situaci, na niž nejsou adresáti práva připraveni. Zatímco stávající 

právní úprava přinášela závažnější komplikace pouze těm, kdo protiprávně souběh 

podstupovali, byť si museli být vědomi jeho rizik, navrhovaná právní úprava nahrazuje 

tyto obtíže problémy, kterým budou čelit účastníci, kteří postupují v souladu s právem, 

to jim však účinné prostředky k obraně proti těmto těžkostem nedává.  

Je tak s podivem, že v situaci, kdy veřejný zájem o problematiku souběhu 

vyvolaly jeho důsledky v oblasti sociálního zabezpečení, se vláda raději neuchýlila 

k úpravám v oblasti práva sociálního zabezpečení, na jejichž základě by došlo 

k vyrovnání postavení statutárního orgánu s postavením zaměstnance. Zvolené řešení, 

kterým se převrací koncepce a popírá se dvacetiletá judikatorní tradice, je možná 

politicky průchodnější, nepřispěje však bezrozpornosti právního řádu ani právní jistotě a 

neodůvodněně znevýhodní ty osoby v souběhu, jejichž pracovní smlouvu již soudy 

stačily prohlásit za neplatnou.   

Souhlasit nelze ostatně ani s tím, že vláda místo aby svůj návrh nechala projít 

úplným legislativním procesem včetně připomínkového řízení a návrh Poslanecké 

sněmovně transparentním způsobem předložila samostatně, volí místo toho cestu 

„zadním vchodem“, kdy je návrh novely zákona bez důvodové zprávy i veřejné diskuse 

připojen k návrhu novely obchodního zákoníku, jejíž legislativní proces již probíhá. 

Přestože cílem této práce nebylo posoudit i ústavněprávní dimenzi záležitosti, nemohu 

než vyjádřit své pochybnosti nad tím, zda je tento postup hoden právního státu, za který 

se Česká republika hrdě označuje.   

Má-li být souběh skutečně umožněn, neměl by se zákonodárce omezit pouze na 

vyřešení problematiky odpovědnosti za škody při souběhu protichůdných právních 

úprav. Sjednocena by měla být pravidla pro skončení pracovněprávního a 

obchodněprávního vztahu za předpokladu, že pracovní smlouva byla sjednána nejdříve 

v den zahájení výkonu funkce statutárního orgánu pouze za účelem pověření obchodním 

vedením, a to např. tak, že by pro tuto situaci zákon společnosti jakožto zaměstnavateli 

nabízel zvláštní výpovědní důvod. Nedostatečná úroveň ochrany společnosti by dále 

měla být pozvednuta ustanovením obchodního zákoníku, podle něhož by každá smlouva 
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uzavřená mezi společností a statutárním orgánem týkající se povinností statutárního 

orgánu, a tedy i pracovní smlouva uzavřená v souvislosti s delegací obchodního vedení, 

podléhala souhlasu valné hromady společnosti.  

 

V práci jsem se důkladně zabýval všemi otázkami uvedenými v úvodu a dle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí je zodpověděl. Proto si závěrem dovoluji 

konstatovat, že cíle této diplomové práce byly splněny. Přesto jsem si vědom toho, že na 

tuto práci by bylo možno navázat a její závěry dále rozvést, a to například v oblasti 

souběhu jednatelského oprávnění statutárního orgánu se zákonným zastoupením. Další 

zkoumání, které však již přesahuje limity diplomové práce, si zasluhuje otázka časové 

souslednosti vzniku právních poměrů v souběhu. Analyzována rovněž nebyla úprava 

souběhu v návrhu zákona o obchodních korporacích.  
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Resumé  
 

Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat právní důsledky souběžného 

výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti a pracovního poměru. 

Rozvržení, kdy vztah mezi společností a jejím manažerem je rozdělen do dvou různých 

právních vztahů, které se řídí úpravou různých právních odvětví (tj. obchodního a 

pracovního práva) je na českém trhu běžnou praxí. Navzdory tomu se dle rozhodovací 

praxe Nejvyššího soudu jedná o protiprávní postup a podle mnohých názorů je souběh 

funkcí řešením, které přináší společnosti podstatné nevýhody. Obsahem mého výzkumu 

je proto jednak ověření správnosti zásady nepřípustnosti souběhu a zmapování jeho 

právních a praktických důsledků. Dalším cílem této práce je analýza zvažovaného 

návrhu na změnu obchodního zákoníku, který je v současnosti předmětem projednávání 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, spolu se zkoumáním jeho 

důsledků pro účastníky práva.   

 

Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol, odpovídajících rozdělení cílů práce 

dle úvodu práce. První kapitola je kapitolou úvodní, která vymezuje právní instituty, jež 

jsou významné pro vyvození závěrů této práce. Kapitola shrnuje podstatné právní 

rozdíly mezi výkonem funkce statutárního orgánu a pracovním poměrem se zvláštním 

zřetelem na rozdíly mezi obchodním vedením, jak je vymezuje obchodní zákoník, a 

závislou prací ve smyslu zákoníku práce.   

Druhá kapitola je rozdělena do pěti části, přičemž každá z nich zkoumá zásadu 

nepřípustnosti souběhu z jiného hlediska. První část zkoumá relevantní rozhodnutí 

soudů týkajících se souběhu pracovněprávní a obchodněprávní funkce a s těmito 

rozhodnutími se ztotožňuje. Druhá část se pokouší vymezit aplikační hranice výše 

uvedené zásady. V této souvislosti se zkoumá rovněž aplikovatelnost soudních závěrů 

na další obchodněprávní funkce kromě statutárního orgánu. V další části se práce 

zabývá zvláštní právní úpravou specifických odvětví s důrazem na regulaci v 

bankovním sektoru. Čtvrtá část řeší otázku neplatnosti pracovní smlouvy, je-li 

zaměstnanec do své obchodněprávní funkce ustanoven až poté, co pracovní poměr 

řádně vznikl. V poslední části druhé kapitoly jsou zmapovány praktické důsledky 

neplatnosti pracovních smluv v důsledku porušení zásady nepřípustnosti souběhu.  



 
 

Třetí kapitola je rozdělena do tří částí. Sumarizuje návrh novely obchodního 

zákoníku, která si klade za cíl souběh funkcí legalizovat, ve znění předloženém 

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 13. července 2011. Tato část 

práce poukazuje na změny, které z navrhované změny v případě jejího schválení 

vyplynou a pokouší se ilustrovat možné praktické důsledky nové zákonné úpravy.  

V závěru práce jsou uvedeny závěry provedeného výzkumu. Hlavní cíle práce, 

tedy ověření zásady nepřípustnosti souběhu a shrnutí jejích právních i praktických 

důsledků včetně důsledků navrhované právní úpravy, byly splněny. Práce podporuje 

závěr, že souběh pracovního poměru s výkonem funkce statutárního orgánu není a 

neměl by být v souladu se zákonem a že před provedením legislativních změn by měly 

být lépe nastudovány jejich praktické důsledky.   



 
 

Abstract 
 
Thesis: Simultaneous performance of employment and directorship  

 

The principal objective of this thesis is to analyse legal implications of 

simultaneous performance of directorship and employment. The scenario where the 

relationship between a company and its manager is split into two different legal 

relations, governed by two different fields of law (i.e. employment and commercial law) 

is a common practice in the Czech business environment. Despite of this, it is contrary 

to the Czech Supreme Court case law and it is frequently considered as a solution which 

brings about material disadvantages for companies. Therefore, my research is aimed at 

verifying the “no simultaneous performance of functions” principle and summarising its 

legal and practical implications. Another goal of the paper is to analyse the 

contemplated bill to amend the Commercial Code which is currently subject to political 

discussions at the Lower Chamber of the Czech Parliament as well as to investigate its 

implications for the subjects of law.  

 

The thesis consists of three chapters, which do correspond to the main goals of 

the thesis, as stipulated in the Introduction. 

 Chapter One is introductory and defines legal instruments that are material for 

the conclusions of the thesis. It summarises main legal differences between employment 

and directorship, focusing in particular on the differences between commercial 

leadership, as set out by the Czech Commercial Code, and dependant work, as defined 

by the Czech Labour Code. 

Chapter Two is divided into five parts, each of them approaching the “no 

simultaneous performance of functions” principle from a different viewpoint. The first 

part examines relevant Czech judicial decisions on simultaneous performance of 

directorship and employment. The second part attempts to find the limits of application 

of the said principle. As part of this, the applicability of the judicial conclusions on 

other corporate position within Czech companies’ structure is scrutinised. In the 

following part, specific legal regulation of the said issue in particular fields is 

mentioned, emphasising the regulation applicable for banks. Part four addresses the 

issue of invalidity of employment agreements where the employee is appointed to 



 
 

his/her corporate position subsequently after his/her employment relationship is validly 

established. The last part of the Chapter Two investigates the practical consequences of 

invalidity of employment agreements due to breach of the “no simultaneous 

performance of functions” principle.  

Chapter Three is subdivided into three parts. It summarises the content of the bill 

to amend the Commercial Code in order to make the simultaneous performance of 

directorship and employment lawful, as it was submitted to the Lower Chamber of the 

Czech Parliament on 13 July 2011. This part of the thesis highlights the changes which 

would arise out of the said bill becoming effective, and attempts to illustrate which 

practical consequences the new statutory regulation might have.    

In the Conclusion of the thesis, conclusions of the research are drawn. The main 

goal of the paper, i.e. to verify the “non-simultaneous performance of functions 

principle” and to summarise its legal and practical implications including the 

consequences of the proposed legislation has been reached. The thesis supports the 

opinion that simultaneous performance of directorship and employee’s managerial 

position is not and should not be lawful and that its practical consequences should be 

better examined before undertaking any changes in legislation. 
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Souběh pracovního poměru s výkonem funkce statutárního orgánu, obchodní vedení, 

závislá práce, pracovní smlouva, smlouva o výkonu funkce  
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Simultaneous employment and directorship, commercial leadership, dependant work, 

employment agreement, agreement on the performance of a position  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


