
Abstrakt 

Cíl této diplomové práce spočívá v rozboru vybraných témat smlouvy o výkonu funkce, 

jakožto jednoho z právních institutů, který má v českém právním řádu dlouhou historii. 

Úpravu smlouvy o výkonu funkce obsahuje zákon o obchodních korporacích (dále jen 

„ZOK“). Práce se zaměřuje na obecné vymezení smlouvy o  výkonu funkce, subsidiární 

použití úpravy příkazu a ujednání o odměňování ve smlouvě. 

Práce se skládá z úvodu, tří kapitol a závěru. Jednotlivé tematické okruhy tvoří 

kapitoly, kapitoly se dále člení na podkapitoly (rozsáhlejší podkapitoly se pro přehlednost dělí 

na dílčí části). Hlavní závěry každé kapitoly jsou shrnuty v dílčím shrnutí v jejím závěru. Závěr 

práce rekapituluje dílčí shrnutí a závěry plynoucí z předkládané práce jako celku. 

První kapitola je úvodní a vymezuje právní institut smlouvy o výkonu funkce jako 

smlouvu upravující práva a povinnosti obchodní korporace a člena jejího orgánu. Obsah 

smlouvy o výkonu funkce je ponechán na vůli smluvních stran a její uzavření není povinné. 

Vedle těchto otázek se první kapitola zabývá možností uzavření smlouvy o výkonu funkce jako 

pracovní smlouvy a důsledky z toho vyplývajících. 

 Druhá kapitola se zaměřuje na subsidiární použití úpravy příkazu. Cíl této kapitoly 

spočívá v rozboru jednotlivých ustanovení občanského zákoníku o příkazu a zjištění, zda se 

toto aplikuje subsidiárně na práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu. 

Této problematice není v současné době věnována hlubší pozornost, přestože funkci 

subsidiárního použití nově namísto obchodněprávního mandátu plní občanskoprávní příkaz. 

Pro přehlednost výkladu je tato kapitola rozdělena do šestnácti podkapitol. Patnáct z nich 

se vztahuje k jednotlivým paragrafům úpravy příkazu, poslední obsahuje dílčí shrnutí. 

Třetí kapitola se zabývá problematikou odměňování ve smlouvě o výkonu funkce. 

Úprava odměňování v zákoně o obchodních korporacích prošla nejvýraznějšími změnami z celé 

úpravy smlouvy o výkonu funkce. Nesjednání odměňování ve smlouvě o výkonu funkce 

v souladu se zákonem je sankcionováno bezplatností funkce. Na druhou stranu zákon chrání 

člena orgánu obchodní korporace v případech, kdy k nesjednání nebo neschválení smlouvy 

o výkonu funkce dojde z důvodů na straně obchodní korporace. V těchto případech vzniká 

členovi orgánu na odměnu obvyklou. Kapitola se člení na čtyři podkapitoly. První dvě se věnují 

rozdílům v odměňování ve smlouvě o výkonu funkce v osobních a kapitálových společnostech 

a jejich příčinami. Ujednání o odměňování v kapitálových společnostech musí splňovat 

formální, obsahové a procedurální náležitosti, které jsou nezbytnými předpoklady platné 



a účinné smlouvy. Podkapitola tři se věnuje rozboru bezplatnosti smlouvy o výkonu funkce 

a jejími příčinami. Bezplatnost výkonu funkce může vzniknout v důsledku dohody stran, 

neexistence smlouvy o výkonu funkce či její neplatnosti nebo na základě § 59 odst. 3 ZOK či 

§ 777 odst. 3 ZOK. Jednotlivé příčiny bezplatnosti se podrobně rozebírají v samostatných 

částech podkapitoly.  

 


