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Úvod 

Rekodifikace soukromého práva účinná od začátku loňského roku zavedla do českého 

právního řádu řadu nových institutů či významně pozměnila obsah současných nebo 

některé z nich opustila. 1  Ideová východiska nové právní úpravy vycházejí z odlišného 

chápání soukromého práva a pro dosavadní právo zcela nových jurisdikcí. Důvodové 

zprávy k novým zákonům často zmiňují odklon od současného pojetí a vnímání 

právních institutů. Nezřídka jsou pro změnu uváděny nejen historicko-ideologické 

důvody, nýbrž i rozhodovací praxe soudů.2 

 Tato práce je věnována problematice platné právní úpravy smlouvy o výkonu 

funkce. Těžiště právní úpravy se tudíž nachází v platném právu, nicméně přes výše 

tvrzenou diskontinuitu platného práva s předchozí právní úpravou je nezbytné 

vypořádat se se závěry doktríny a judikatury vztahujících se k předchozí právní úpravě, 

resp. s jejich přenositelností na platné právo.  

Předkládaná práce se zabývá jedním z institutů, jenž má v českém právním řádu 

dlouhou historii, přesto právě z důvodu rekodifikačních změn získala úprava smlouvy 

o výkonu funkce opět na aktuálnosti. Třebaže od nabytí účinnosti občanského zákoníku 

a zákona o obchodních korporacích uplynul více než rok, jsou závěry komentářové 

literatury na některé otázky nejednoznačné. Nutno podotknout, že se doktrína stále ještě 

nemůže opřít o judikaturu vyšších soudů k nové právní úpravě, neboť ta zatím až na 

výjimky neexistuje. 

Ačkoli se jedná o institut převzatý z obchodního zákoníku, doznala úprava 

smlouvy o výkonu funkce řady změn. „Nová úprava věnuje více pozornosti corporate 

                                                 
1  Zejména zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích. 
2  Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku (konsolidovaná verze) [online], [cit. 

16.2.2015]. dostupná na http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova -zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf. S. 5, 10, 11 a 20. (dále jen „důvodová zpráva k občanskému zákoníku“). 
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governance jako celku a je tomu tak i u smlouvy o výkonu funkce, resp. u obsahu 

fiduciární obligace, která mezi členem orgánu korporace a korporací vzniká.“3  

K nejvýznamnějším změnám patří bezesporu bezplatnost výkonu funkce 

v případě rozporu ujednání o odměňování ve smlouvě o výkonu funkce v kapitálové 

společnosti se zákonem. S tím souvisí i podrobnější vymezení jednotlivých složek 

odměňování. Subsidiární úpravou pro vztah obchodní korporace a člena jejího orgánu je 

nově občanskoprávní příkaz, nikoli obchodněprávní mandátní smlouva. 4   

Vědom si rozsáhlosti problematiky, vybral jsem po konzultaci s vedoucí práce 

dva významné okruhy doprovázené obecným výkladem, kterým věnuji hlubší 

pozornost. Není proto účelem práce poskytnout vyčerpávající výklad úpravy smlouvy 

o výkonu funkce. Cílem práce je jednak prověření přiměřeného použití příkazu na vztah 

obchodní korporace a člena jejího orgánu, a jednak rozbor ujednání o odměňování ve 

smlouvě o výkonu funkce. 

 Po vymezení institutu smlouvy o výkonu funkce jako takového a jeho zachycení 

v platné právní úpravě se v první kapitole budu zabývat účelem smlouvy. Dále se 

zaměřím na vznik smlouvy, tj. zda vzniká ze zákona společně se vznikem funkce, nebo 

je její uzavření ponecháno na vůli stran. Vedle těchto otázek budu v první kapitole řešit 

otázku souběhu funkcí. Přestože soudy při řešení souběhu funkcí zastávaly jednotný 

názor, který byl posléze překonán novelou obchodního zákoníku, rekodifikace do této 

problematiky vnesla více nejasností než vysvětlení. Tím toto téma získalo opět 

na aktuálnosti.  

 V druhé kapitole se podrobně zaměřím na subsidiární použití občanskoprávní 

úpravy příkazu na práva a povinnosti obchodní korporace a člena jejího orgánu. Cílem 

této kapitoly bude zjištění, jaká konkrétní ustanovení a v jaké míře se použijí, nestanoví-

li zákon či smlouva o výkonu funkce něco jiného. Zvolím metodu spočívající v rozboru 

jednotlivých ustanovení a prověření jejich subsidiární aplikace. Domnívám se, že 

                                                 
3  HAVEL, B.: Výkon funkce člena statutárního orgánu, včetně smlouvy o výkonu funkce 

v prolnutí ZOK a ObčZ. In:  ZOUFALÝ, V.: XXII. Karlovarské právnické dny: XXII. Karlsbader 

Juristentage. Praha: Leges, 2014, 448 S. ISBN 978-80-7502-029-1. S. 412. 
4 V závislosti na situaci používám pro zjednodušení místo sousloví „práva a povinnosti“ slovo 

„vztah“. Toto označení používal ostatně obchodní zákoník a rekodifikace obsahový posun pojmu 

nepřinesla. Shodně např. Lasák J. In: LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol.:  

Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer. 2014. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 17.11.2014]. § 59. 
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zaměření druhé kapitoly je aktuální, protože této problematice není v současné době 

věnována hlubší pozornost.  

Ve třetí kapitole se budu zabývat problematikou odměňování ve smlouvě 

o výkonu funkce. Zákon o obchodních korporacích vychází z opačné koncepce než 

z jaké vycházel obchodní zákoník. Nově je výkon funkce zásadně bezplatný, není-li 

sjednána úplata. Sjednání úplaty musí nadto splňovat požadavky zákona, které také 

doznaly významné změny. Úprava odměňování v zákoně o obchodních korporacích 

prošla nejvýraznějšími změnami z celé úpravy smlouvy o výkonu funkce.  

Zákonné požadavky na smlouvu o výkonu funkce se liší v závislosti na typu 

obchodní korporace. Proto se zaměřím na rozdíly v odměňování v osobních 

a kapitálových společnostech, jejich příčiny a důsledky. Podrobně rozeberu jednotlivé 

náležitosti smlouvy o výkonu funkce v kapitálových společnostech a důsledky jejich 

porušení, kterým je zpravidla bezplatnost funkce. Dále se budu zabývat jednotlivými 

příčinami bezplatnosti funkce a možnostmi jejich nápravy. 

Velkou část zdrojů, ze kterých jsem čerpal při vypracování této práce, tvoří 

elektronické prameny – zejména právní systémy ASPI a Beck-online. Po domluvě 

s vedoucí práce tyto zdroje cituji jako elektronické prameny. V citaci na místě určeném 

pro poznámky uvádím místo čísla stránky příslušný paragraf, resp. marginální číslo 

v případě, že právní systém neobsahuje číslování stránek.
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1. Smlouva o výkonu funkce  

Platný právní řád obsahuje úpravu smlouvy o výkonu funkce v § 59 a n. zákona 

o obchodních korporacích, přičemž ji vymezuje jako smlouvu, jež upravuje práva 

a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu.  

Na vztah obchodní korporace a člena jejího orgánu se přiměřeně použijí 

ustanovení občanského zákoníku o příkazu, smluvního typu upraveného v § 2430 a n. 

ObčZ. Tato ustanovení se uplatní pouze za předpokladu, že zákon či smlouva o výkonu 

funkce nestanoví něco jiného. Zákon dále vylučuje použití ustanovení občanského 

zákoníku o správě cizího majetku.5   

Účel smlouvy o výkonu funkce a důvod pro její uzavření spočívá v úpravě 

vzájemných práv a povinností odlišně od zákona. Primárním důvodem pro její uzavření 

je sjednání odměny za výkon funkce, protože „zákonná obligace mezi členem orgánu 

a společností stojí na bezplatnosti (§ 59 odst. 3 ZOK). Přičemž „odměny lze sjednat ve 

smlouvě o výkonu funkce, resp. je ad hoc přiznat příslušným orgánem podle 

§ 61 odst. 1 ZOK.“6  Smlouva o výkonu funkce je výsledkem shodných projevů vůle 

stran odchýlit se od zákonné úpravy. Smluvní volnost není bezbřehá, neboť naráží na 

kogentní ustanovení zákona. Strany se mohou „odchýlit pouze od dispozitivních 

ustanovení obchodního zákoníku [ZOK], nikoli od ustanovení kogentních (např. nelze 

omezit či vyloučit odpovědnost členů představenstva za škodu).“7 Široký prostor pro 

smluvní volnost stran vyplývá z toho, že zákon o obchodních korporacích „stojí 

na soukromoprávní povaze smlouvy o výkonu funkce“.8 

Z výše uvedeného vyplývá, že zákon nestanoví povinnost smlouvu o výkonu 

funkce uzavřít, tím spíše se nejedná o podmínku výkonu funkce.9 Nelze tak souhlasit se 

                                                 
5  Oproti úpravě v obchodním zákoníku upravuje zákon o obchodních korporacích smlouvu 

o výkonu funkce v samostatných paragrafech uvozených nadpisem, což jistě přispěje k  snazší 

orientaci uživatelů zákona. 
6 HAVEL 2014 op. cit. S. 417. 
7 ŘEHÁČEK, O.: Odměňování členů představenstva akciové společnosti. 2007. In: Beck-online 

[právní informační systém]. C. H. BECK [cit. 15.2.2015] . 
8  Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích [online], [cit. 6.11.2014]. Dostupná 

na http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-k-ZOK.pdf. S. 25. (dále jen 

„důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích“). 
9  DĚDIČ, J.: Obchodní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Polygon, 2002, 847 S. ISBN 
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názorem, že smlouva o výkonu funkce „vzniká vždy ex lege jmenováním - vzniká jako 

smlouva příkazní, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak (…).“10 Uzavření smlouvy 

o výkonu funkce plně náleží do dispozice smluvních stran. Možnost uzavření smlouvy 

o výkonu funkce se neomezuje „pouze na obligatorní orgán obchodní korporace, nýbrž 

i orgán fakultativní a pojmenovaný (například dozorčí rada ve společnosti s ručením 

omezeným), resp. i orgán fakultativní nepojmenovaný.“11 

Samotný pojem smlouvy o výkonu funkce se objevuje v českém právním řádu 

s účinností novely obchodního zákoníku k 1.1.2001. 12  Do této novely byl teorií 

používán pojem manažerská smlouva.13  Smlouva o výkonu funkce není samostatný 

smluvní typ, protože zákon neupravuje její podstatné náležitosti.14 Domnívám se, že 

postavení smlouvy o výkonu funkce odpovídá postavení spotřebitelské smlouvy, resp. 

jejímu vztahu vůči jednotlivým smluvním typům v občanském zákoníku. Spotřebitelská 

smlouva také není samostatným smluvním typem, naopak jednotlivé smluvní typy se 

mohou stát smlouvou spotřebitelskou. Obdobně by tak podle B. Havla mohla být 

smlouvou o výkonu funkce pracovní smlouva či nepojmenovaná smlouva, protože 

„zákon nebrání tomu, aby smlouva o výkonu funkce byla sjednána jako smlouva 

pracovní (...).“15  

 

1.1. Kolize smlouvy o výkonu funkce a pracovní smlouvy 

Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích slibuje „co nejjasnější lexikální 

úroveň, vyvolávající co nejméně interpretačních obtíží.“16 Vysoká úroveň zákona má 

být zajištěna tím, že je zákon „psán srozumitelně tak, aby byla šetřena nejen spisovná 

                                                                                                                                               
8072730711. S. 457, shodně HAVEL 2014 op. cit. S. 417. 
10 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
11 Tamtéž. 
12 ŠEVČÍK, D.: Vztahy funkce jednatele s jinými vedoucími posty ve společnosti s ručením omezeným. 

Právní fórum (Wolters Kluwer). 2005. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 

2.2.2015]. 
13  KALENSKÁ, M.: Manažerská smlouva v českém právním řádu. 1999. In: Beck-online [právní 

informační systém]. C. H. BECK [cit. 3.10.2014]. 
14  ŘEHÁČEK, O.: Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů. Vyd. 1. Praha: 

C.H.Beck, 2010, xv, 184 S. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 9788074003462. S. 114.  
15 HAVEL 2014 op. cit. S. 417. 
16 Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích. Op. cit. S. 7.  
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čeština, ale také průměrný příjemce právní normy.“17  Tato proklamace však neplatí 

v případě úpravy situace běžně označované jako souběh funkcí. Právě naopak, je 

zřejmé, že rekodifikace problém jednoznačně neřeší, spíše do něj vnáší více nejasností 

a otázek.18 

 Ke kolizi smlouvy o výkonu funkce a pracovní smlouvy dochází právě 

při souběhu funkcí. Pod pojmem kolize rozumím možnost či naopak vyloučení 

možnosti zvolit si, zda smluvní strany daný vztah upraví ve smlouvě o výkonu funkce či 

v jiné smlouvě. Ke kolizi dále řadím následky, které konkrétní rozhodnutí vyvolá.19 

Kolizi lze také chápat jako různé kombinace více smluvních typů. Následky mohou mít 

charakter soukromoprávní i veřejnoprávní. 20  Důsledkem tohoto nejasného stavu je 

nejistota, zda může být funkce člena orgánu obchodní korporace vykonávána 

v pracovněprávním či jiném vztahu.  

 

1.1.1. Souběh funkcí 

Souběh funkcí lze definovat mnoha způsoby. Za souběh může být označena situace, kdy 

člen orgánu obchodní korporace podřídí výkon funkce, který je předmětem 

obchodněprávního vztahu, dalšímu právnímu vztahu s týmž předmětem. V nejužším 

a nejproblematičtějším vymezení je souběhem funkcí dovolenost či nedovolenost 

výkonu obchodního vedení v pracovněprávním vztahu. 

 Komentářová literatura definuje souběh funkcí jako „existenci funkce člena 

orgánu obchodní korporace a souběžného pracovněprávního vztahu.“21 V navazujícím 

výkladu dále dovozuje další podstatný znak souběhu funkcí, kterým je totožnost 

předmětu pracovněprávního vztahu. Uzavření souběžného pracovněprávního či jiného 

vztahu není a priori vyloučeno, naopak za jistých podmínek může být celkem vítaným 

a zákonným způsobem, jakým může člen voleného orgánu pro obchodní korporaci 

                                                 
17 Tamtéž. S. 6. 
18 ČECH, P. Souběhy funkcí zpět do neznáma. Právní rádce. 2013, č. 10. S. 28 a násl. 
19  Jmenování zaměstnance jednatelem společnosti při faktickém zachování náplně činnosti má za 

následek zánik pracovního poměru. „Za této situace lze souhlasit se soudy v tom, že - i kdyby nedošlo 

k výslovnému právnímu úkonu - byla mezi účastníky v souvislosti se jmenováním žalobce jednatelem 

žalované sjednána dohoda o rozvázání pracovního poměru (…).“ Rozsudek Nejvyššího soudu ČR 

sp. zn. 21 Cdo 3250/2012 ze dne 14.11.2013.  
20 Tamtéž. 
21 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
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vykonávat další činnost.22 Základním pracovněprávním vztahem se rozumí pracovní 

poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.23 

V. Pihera za souběh označuje „situaci, kdy člen statutárního orgánu obchodní korporace 

uzavře se společností vedle smlouvy o výkonu funkce též pracovní smlouvu, na jejímž 

základě vykonává v korporaci coby zaměstnanec v pracovním poměru vedoucí funkci.“24 

 Přikloníme-li se k jakékoli definici, vždy je zřejmé, v čem je pojem souběh 

funkcí nesprávný. V jeden okamžik zde totiž neexistují dvě či více „funkcí“, nýbrž 

dochází k souběhu jednoho výkonu funkce a dalšího, zpravidla pracovněprávního 

vztahu. Možnost souběhu funkcí v pravém smyslu tzn. členství jedné osoby ve více 

orgánech obchodní korporace omezují pravidla o neslučitelnosti funkcí ve statutárním 

orgánu a kontrolním orgánu. Nelze tedy použít slovo funkce v množném čísle, neboť 

další „funkce“ jednoduše není. I přes zřejmou nesprávnost pojmu bude toto označení 

i nadále pro zjednodušení používáno. 

Na souběh funkcí lze pohlížet dvěma způsoby. Širší pojetí vychází 

z předpokladu, že pojem „funkce“ se neomezuje jen na některé orgány, nýbrž zahrnuje 

jakýkoli orgán korporace, typicky valnou hromadu. Naopak v užším pojetí označuje 

„funkce“ pouze členství ve statutárním orgánu. V dalším výkladu se zabývám souběhem 

funkcí v užším pojetí.25 

  

Souběh funkcí se vyznačuje následujícími prvky:   

výkon „funkce“, 

existence dalšího právního vztahu 

                                                 
22 Z vlastní zkušenosti vím o jednatelce společnosti s ručením omezeným vykonávající pro tuto 

společnost na základě dohody o provedení práce výuku cizího jazyka. Tato konstelace nebyla 

nikdy sporná. Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2093/2006 ze dne 30.5.2007, 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4028/2009 ze dne 16.12.2010 nebo rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 29 Cdo 2379/2010 ze dne 26.10.2011. 
23 Srov. § 3 zákoníku práce. 
24 PIHERA, V.: Glosa k problematice tzv. souběhů. In: Beck-online [právní informační systém]. 

C. H. BECK [cit. 3.10.2014]. 
25  Souběh funkcí připadá v úvahu také v případě členství v dozorčí radě. Viz DOUDĚRA, L., 

PELÁNKOVÁ, I.: Ještě jednou k souběhu výkonu funkcí. In: Beck-online [právní informační 

systém]. C. H. BECK [cit. 3.10.2014]. 
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s týmž předmětem, 

totožnost smluvních stran a 

časová souvislost. 

Statutárnímu orgánu přísluší obchodní vedení a zastupování obchodní korporace 

navenek. Pro řešení problematiky souběhu funkcí nemá zastupování obchodní 

korporace navenek význam, proto lze od této „vnější sféry“ zcela odhlédnout.26  

Souhlasím tak s V. Piherou, že „ústředním pojmem diskuse o souběhu je pojem 

obchodní vedení.“27 O obchodním vedení bylo napsáno mnohé. Protože pojem není 

zákonem definován, utváří jeho obsah doktrína a judikatura.  Rozsah této práce bohužel 

neumožňuje zabývat se obchodním vedením podrobněji, pro účely dalšího výkladu 

přebírám vymezení pojmu od V. Pihery. Obchodním vedením „soudy rozumí řízení 

společnosti, tj. zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně 

rozhodování o podnikatelských záměrech ale též organizaci a řízení podniku, který 

náleží společnosti, řízení zaměstnanců, rozhodování o provozních záležitostech, tj. např. 

zásobování, odbyt, reklama, vedení účetnictví ... apod. Nelze zřejmě vymezit jasnou 

hranici mezi obchodním vedením a jinými řídícími funkcemi, která by umožnila rozlišit 

mezi tím typem řídící pravomoci, která je vyhrazena nejvyššímu patru managementu, 

a nižšími stupni řízení, které takový charakter nemají. Pod obchodním vedením lze tedy 

rozumět v podstatě jakoukoli činnost či funkci, s níž je spojeno právo činit rozhodnutí 

v oblasti řízení závodu obchodní korporace.“ 28  Podle K. Eliáše obchodní vedení 

„zahrnuje především rozhodování o provozních záležitostech společnosti vůbec, tj. 

po stránce organizační, technické, výrobní, ekonomické, obchodní, personalistické 

apod. V této činnosti je těžiště kompetencí statutárního orgánu, protože tato rozhodnutí 

reprezentují obsahový podklad pro právní úkony činěné společností vůči třetím osobám 

(navenek).“29 

 Další právní vztah s týmž předmětem může být založen pojmenovanou 

                                                 
26 ELIÁŠ, K.: Variabilita života a právnická schémata (K souběhu pracovního poměru s  členstvím 

ve statutárním orgánu obchodní korporace). In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. 

BECK [cit. 3.10.2014]. 
27 PIHERA op. cit. 
28 Tamtéž. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 479/2003 ze dne 25.8.2004, usnesení 

Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 94/2006 ze dne 5.4.2006. 
29  ELIÁŠ, K.: Společnost s ručením omezeným. 1.vyd. Praha: Prospektrum, 1997, 254 S. 

ISBN 8071750476. S. 163. 
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či nepojmenovanou smlouvou. Z pojmenovaných smluv přichází v úvahu zejména 

pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce či příkazní 

smlouva. Nepojmenované smlouvy budou pak zpravidla více či méně vycházet z těchto 

smluv. Dosadíme-li do tohoto souběžného právního vztahu předmět v podobě 

obchodního vedení, zúží se problém souběhu na otázku, zda platné právo dovoluje či 

vylučuje výkon obchodního vedení v jiném než obchodněprávním vztahu.  Celou situaci 

komplikuje skutečnost, že zákon o obchodních korporacích nepřevzal, ani nepopřel 

ustanovení § 66d obchodního zákoníku, podle kterého mohlo být vykonáváno obchodní 

vedení v pracovněprávním vztahu. 

Odpověď na tuto otázku rozděluje právnickou veřejnost na dva názorové tábory. 

První z nich zastává názor, že „smlouva mezi členem orgánu a kapitálovou společností 

nemůže být pracovní smlouvou, tj. člen (statutárního) orgánu nemůže vykonávat svou 

funkci v pracovním poměru (…).“ 30  K zástupcům této skupiny patří např. P. Čech 

a J. Lasák. Zákaz souběhu funkcí odůvodňují nepřevzetím § 66d obchodního zákoníku, 

výkon funkce nenaplňuje znaky závislé práce, či chybějící kauzou souběžného právního 

vztahu.31 V současné době však již není důvodem pro vyloučení souběhu obava z jeho 

zneužívání.32 

Druhou skupinu reprezentují neméně významné osobnosti českého obchodního 

práva, K. Eliáš, B. Havel a I. Štenglová. Tito autoři naopak tvrdí, že „zákon nebrání 

tomu, aby smlouva o výkonu funkce byla sjednána jako smlouva pracovní (...).“33  

 

Dovolenost souběhu funkcí podle nich vychází z: 

a) sjednocení postavení pracovního poměru s výkonem funkce člena statutárního 

orgánu v právu sociálního zabezpečení a daňovém právu,34  

b) opuštění od odlišování „jednání jménem“ a „jednání za“, 

                                                 
30 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
31 PIHERA op. cit. 
32 Nelze tak převzít závěry I. Rady z roku 2006. RADA, I.: Souběh funkce (člena) statutárního orgánu 

a vedoucího zaměstnance. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. BECK [cit. 3.10.2014]. 
33 HAVEL 2014 op. cit. S. 417. Shodně I. Štenglová In: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., 

KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013. In: 

Beck-online [právní informační systém]. C. H. BECK [cit. 17.11.2014]. S. 151. Shodně ELIÁŠ 2014 op. 

cit. 
34 Shodně PIHERA op. cit. 
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c) zásady smluvní volnosti. 35 

Pádné a přiléhavé argumenty obou názorových táborů ztěžují jednoznačný příklon k té 

či oné skupině. Jak už jsem uvedl výše, způsobuje nejistotu panující ohledně souběhu 

funkcí mlčení zákona o obchodních korporací. Zákon totiž nijak nereflektuje ustanovení 

§ 66d obchodního zákoníku, které bylo přijato s účinností k 1.1.2012. Účelem této 

novely bylo popření konstantní judikatury, která prohlašovala souběžné pracovní 

poměry za neplatné. Obdobu § 66d ObchZ obsahoval také návrh zákona o obchodních 

korporacích, ze kterého se však v průběhu legislativního procesu zase vytratil.36 Jeden 

tábor vykládá upuštění od převzetí § 66d ObchZ jako návrat do stavu před 1.1.2012, tj. 

nedovolenost souběhu. Druhý v něm naopak vidí oporu pro zásadu, co není zakázáno, je 

dovoleno, a dovozuje dovolenost souběhu. Ať či tak, současná situace vede k právní 

nejistotě, která by měla být vyřešena jednoznačnou novelou zákona o obchodních 

korporacích. V opačném případě bude tato nejistota přítomna až do ustálení judikatury 

vyšších soudů, což je však otázka řady let. Z opatrnosti lze doporučit neuzavírat 

pracovní smlouvu na výkon funkce, tím samozřejmě není dotčena možnost 

v jednotlivých otázkách odkázat na použití ustanovení zákoníku práce (např. dovolená 

atd.). 

 

1.2. Dílčí shrnutí 

Smlouva o výkonu funkce představuje institut, kterým si obchodní korporace a člen 

jejího orgánu mohou upravit vzájemná práva a povinnosti. Smlouvu o výkonu funkce 

nepovažuji za samostatný smluvní typ, protože zákon nestanoví její podstatné 

náležitosti. Uzavření smlouvy je dobrovolné a není podmínkou výkonu funkce. 

                                                 
35 Podle B. Havla „nová úprava nemá regulaci souběhu, jak ji známe dnes v obchodním zákoníku, a ty 

důvody jsou v zásadě tři. Za prvé: příčiny pro souběhy, které jsou dnes, odpadly, protože právo v oblasti 

sociálního zabezpečení atd. se sjednotilo, tudíž už nejsou pro to důvody. Za druhé: ruší se odlišování 

„jednání jménem“ a „jednání za“, tudíž nebudeme mít spory, jestli může být prokurista současně 

jednatelem: zkrátka je to zmocněnec a diskutujme, jestli může mít dvě zmocnění – všeobecně asi ne. A za 

třetí: zákon to prostě nechce řešit. Ať si klidně mají souběhy, ať si klidně mají jednu funkci na čtyřikrát, 

pokud to jde, ale platí také, že se nikdy nevyhnou regulaci odpovědnosti atd.“ HAVEL, B.: Obchodní 

korporace: záznam části odborného semináře Soudcovské unie. 2013. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15.2.2015]. 
36 PIHERA op. cit. 
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Ve smlouvě o výkonu funkce strany nejčastěji sjednají odměňování, neboť bez tohoto 

ujednání by byl výkon funkce bezplatný. 

 Rekodifikace soukromého práva vnesla do problematiky souběhu funkcí velkou 

právní nejistotu. Souběhem funkcí se rozumí v nejužším pojetí výkon obchodního 

vedení na základě pracovní smlouvy. Ačkoli panuje shoda napříč názorovými tábory, že 

odpadly důvody pro souběh, o to urputněji argumentují ve prospěch svého přesvědčení. 

Výsledkem je stav, za kterého nelze předvídat, jaký názor převládne. Panující nejistota 

by měla být odstraněna novelou zákona o obchodních korporacích, připouštějící souběh 

funkcí po vzoru § 66 ObchZ, neboť pro jeho zákaz nelze najít jiné než právně teoretické 

důvody.37 Do přijetí novely lze tak jen doporučit neuzavírat pracovní smlouvu na výkon 

funkce. Domnívám se, že odkaz ve smlouvě o výkonu funkce na konkrétní ustanovení 

zákoníku práce přípustný je. Takto může být sjednána např. dovolená.  

 

 

                                                 
37 PIHERA op. cit. 
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2. Subsidiární použití úpravy příkazu 

Úpravě příkazu se věnuje občanský zákoník v patnácti paragrafech, které se na práva 

a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu použijí přiměřeně 

v případě, že smlouva o výkonu funkce nebyla uzavřena nebo nestanoví jinak, či zákon 

o obchodních korporacích nestanoví něco jiného. 38  Komentářová literatura na tomto 

místě uvádí hierarchii pramenů upravujících obsah právního vztahu mezi korporací 

a členem jejího orgánu, a to v následujícím znění a pořadí: 

„a) kogentní ustanovení zákona o obchodních korporacích, 

b) kogentní ustanovení občanského zákoníku, 

c) smlouva o výkonu funkce, 

d) dispozitivní ustanovení zákona o obchodních korporacích, 

e) ustanovení občanského zákoníku o příkazu.“39 

V následném textu literatura zmiňuje jako další pramen práva evropské právo, které je 

významným zdrojem práv a povinností mezi obchodní korporací a členem jejího 

orgánu, zejména pak judikatura Soudního dvora Evropské Unie. S výše uvedeným 

výčtem lze souhlasit v tom směru, že prameny zmíněné v § 59 odst. 1 ZOK (zákon, 

smlouva o výkonu funkce, ustanovení občanskoprávního příkazu) nejsou jedinými 

prameny s dopadem na vztah mezi korporací a členem jejího orgánu, a tudíž že 

se nejedná o výčet taxativní. Kromě komentářovou literaturou uváděných pramenů 

může do podoby vztahu mezi korporací a členem jejího orgánu zasáhnout společenská 

smlouva, resp. zakladatelská listina či stanovy. Na vztah mají vliv také normy veřejného 

práva např. zákon o bankách.40 V tomto rozsahu je tedy výčet neúplný. 

V této kapitole budou rozebrána jednotlivá ustanovení pramene práva uvedeného 

ve výčtu výše pod bodem e). Cíl této kapitoly spočívá v prověření literaturou 

zastávaného názoru, že „úprava [§ 2430 a násl. ObčZ] bude na vztah mezi obchodní 

                                                 
38 Pomoc při zodpovězení otázky, která konkrétní ustanovení úpravy příkazu se použijí, neposkytuje ani 

důvodová zpráva, která je na tomto místě velmi strohá. Důvodová zpráva k celé úpravě příkazu uvádí 

pouze, že „osnova odstraňuje dosavadní neúčelnou duplicitu občanskoprávní příkazní smlouvy 

a obchodní smlouvy mandátní a zavádí jediný smluvní typ odpovídající standardnímu pojetí příkazní 

smlouvy.“ Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. Op. cit. S. 517. 
39 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
40 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. 
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korporací a členem jejího orgánu zásadně nepoužitelná.“ Z tohoto pravidla pak 

komentářová literatura uvádí bez důkladnějšího rozboru pět výjimek, a to § 2432, 

částečně § 2433, § 2436, § 2437 a § 2442 ObčZ.41  Domnívám se nicméně, že se použije 

více ustanovení než jen tato. 

 

2.1. Základní ustanovení (§ 2430 ObčZ) 

Úvodní ustanovení vymezuje příkaz jako závazek příkazníka obstarat záležitost 

příkazce. Ačkoli to zákon při stanovení subsidiárního použití příkazu výslovně neuvádí, 

výkladem lze dovodit, že v roli příkazce se nachází obchodní korporace a příkazníkem 

je člen jejího orgánu. Z totožné konstelace ostatně vychází také komentářová 

literatura.42  

Teorie fikce nazírá na právnické osoby jako na umělé subjekty neschopné mít 

vlastní vůli, natož způsobilé ji projevit. Výstižněji pak koncepční změnu v teorii 

právnických osob zachycuje odborná literatura, podle které „nový občanský zákoník se 

přiklání v případě právnických osob k teorii fikce. Nově je tak stanoveno, že právnické 

osoby sice mají právní osobnost – mohou mít práva a povinnosti, ale jsou nesvéprávné. 

Nejsou tedy samy schopny vytvářet vlastní vůli či ji projevovat, ale jejich vůle je 

nahrazena vůlí členů jejich statutárních orgánů.“43 Zákon předvídá, že právnické osoby 

jsou zastupovány zásadně zástupci, tzn. že zástupci vykonávají činnost a obstarávají 

jejich záležitosti. V dalším výkladu proto vycházím z premisy, že postavení člena 

orgánu obchodní korporace vůči této je analogické vztahu příkazníka k příkazci.44 

Ustanovení § 159 odst. 1 ObčZ stanoví, že se ten, kdo přijme funkci člena 

voleného orgánu, zavazuje zároveň k výkonu funkce s péčí řádného hospodáře. Péče 

řádného hospodáře zahrnuje loajalitu, potřebné znalosti a pečlivost.45 Konkrétní podobu 

péče řádného hospodáře v jednotlivých případech dotváří hojná judikatura a právní 

                                                 
41 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
42 Např. „(...) dovodit, že člen orgánu (příkazník) přenechá  (...).“ Tamtéž. 
43  K. Eichlerová in ČERNÁ, S., PLÍVA, S.: Podnikatel a jeho právní vztahy. 1. vyd. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 156 S. Scripta iuridica, no. 13. ISBN 

9788087146767. S. 14. 
44 Na tomto místě se sluší otevřít diskusi, zda je vyloučené opačné uspořádání tzn. zda v určité 

situaci nemůže mít korporace postavení příkazníka. Správným bude nejspíše závěr, že taková 

konstelace možná není. 
45 Srov. § 159 odst. 1 ObčZ. 
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teorie. Člen voleného orgánu je vymezen jako fyzická či právnická osoba, která 

je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak 

povolána.46 

Bude-li jmenován např. jednatel společnosti s ručením omezeným, přísluší 

mu ze zákona obchodní vedení a může zastupovat společnost ve všech záležitostech.47 

Oprávnění zastupovat společnost a aktivně se starat o výkon obchodního vedení 

je nutné vykládat v souvislosti s péčí řádného hospodáře zároveň jako jeho povinnost.48 

Lze si těžko představit, že by jednatel podle svého uvážení zcela kapituloval 

na zastupování společnosti a nevymáhal např. pohledávku společnosti vůči dlužníkovi 

před soudem.49 

Se vznikem funkce člena orgánu korporace zároveň vzniká povinnost jednat 

s péčí řádného hospodáře. Tato povinnost je členovi korporace uložena automaticky 

ze zákona v okamžiku vzniku funkce tzn. nemusí se k ní zavazovat.50  Naopak není 

přípustné se jí vzdát (aniž by nedošlo k zániku funkce) či ji omezit. Projevy péče 

řádného hospodáře mohou být v různých situacích různé. Někdy musí člen orgánu 

korporace aktivně konat, jindy se naopak jednání zdržet.51 V každém případě omisivním 

                                                 
46§ 152 odst. 2 ObčZ. 
47 K. Eliáš vychází z „pojetí, že působnost statutárního orgánu korporace zahrnuje vnější a vnitřní sféru – 

úkony jménem obchodní korporace navenek (jednatelskou působnost) a obchodní vedení.“ ELIÁŠ 2014 

op. cit. 
48 Jak vyplývá např. z usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7 Tdo 1396/2008 ze dne 25. 11. 2008 

„Obviněný formálně přijal funkci statutárního orgánu v obchodní společnosti, záměrně setrvával v tomto 

postavení honorovaném finanční odměnou, aniž působnost statutárního orgánu fakticky vykonával, a 

průběh obchodů plně ponechával na společníku D. W. Z. bez jakéhokoli vlastního zájmu o sebemenší 

informovanost. (…) Postavení obviněného v obchodní společnosti E.g.c., s. r. o., však ve skutečnosti bylo 

totálním popřením smyslu působnosti jednatele, jak je vymezena v obchodním zákoníku. Přitom společník, 

který sám plně vykonává obchodní vedení společnosti, neujme se postavení jednatele společnosti a dá do 

této pozice uvést osobu, kterou zároveň fakticky nechá zbavit obchodního vedení společnosti, objektivně 

vyvolává podezření. Obviněný si v postavení jednatele počínal tak, že svým jménem jen zaštítil výsledky 

zcela nekontrolované aktivity podezřelého společníka, aniž si jeho postup v souvislosti s uplatněnými 

fakturami jakkoli ověřil.“  
49 „Nejvyšší soud nemá pochybnosti o tom, že rozhodnutí o postupu při vymáhání pohledávek společnosti 

je součástí obchodního vedení společnosti a patří tedy do působnosti jejího jednatele. To však jednatele 

nezbavuje odpovědnosti za škodu vzniklou společnosti v důsledku toho, že jeho rozhodnutí ohledně 

způsobu vymáhání pohledávek bude v rozporu s povinností náležité péče.“ Usnesení Nejvyššího soudu 

ČR sp. zn. 29 Cdo 3139/2007 ze dne 24.6.2009 
50 Také z toho plyne specialita povinnosti péče řádného hospodáře vůči obecnému závazku obstarat pro 

příkazce záležitost, neboť povinnost péče řádného hospodáře patří ke kogentním ustanovením zákona 

o obchodních korporacích. Kogentní ustanovení zákona se uplatní vždy. Stejný závěr vyplývá i z přehledu 

pramenů uvedeného výše. 
51  „Pro úvahu, zda byl jednatel povinen pohledávky vymáhat, je významné (mimo jiné) i posouzení 

případné úspěšnosti takového postupu (jenž odvisí např. od možnosti společnosti prokázat vznik, výši i 

trvání uplatněné pohledávky) a reálnosti jejího (alespoň částečného) vymožení. V případě dlužníka, který 
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či komisivním jednáním plní záležitost obchodní korporace, a to i bez smluvního 

ujednání. 

Nutno uzavřít, že § 2430 ObčZ je z pohledu práv a povinností v souvislosti 

se smlouvou o výkonu funkce irelevantní. 

 

2.2. Oznámení o převzetí příkazu (§ 2431 ObčZ) 

Obdobný závěr lze dovodit také v případě § 2431 ObčZ, přestože důvody jsou jiné. 

Pokud příkazník obstarává určité záležitosti jako podnikatel a byl-li o jejich obstarání 

požádán, ukládá mu ustanovení § 2431 ObčZ povinnost dát příkazci bez zbytečného 

odkladu výslovně najevo, zda na sebe obstarání záležitosti převezme. 

Použití § 2431 ObčZ se omezuje pouze na případ, kdy je příkazník zároveň 

podnikatelem. Vyvstává tedy otázka, zda se člen voleného orgánu obchodní korporace 

může v rámci výkonu funkce pro tuto korporaci v souvislosti s touto činností nacházet 

v postavení podnikatele. Pokud by odpověď byla záporná, úprava v § 2431 ObčZ by se 

nepoužila. 

Tuto problematiku opakovaně řešil Nejvyšší soud ČR. Zaujal konzistentní závěr, 

že „výkon funkce statutárního orgánu obchodní společnosti není podnikáním ve smyslu 

§ 2 obchodního zákoníku, ale jedná se o výkon jiné výdělečné činnosti.“52  Uvedené 

závěry je nutno podrobit konfrontaci s platným právem za účelem zjištění jejich 

aplikovatelnosti. 

Občanský zákoník definuje podnikatele jako toho, kdo samostatně vykonává 

na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným 

způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 53  Určující 

                                                                                                                                               
zjevně není schopen své závazky splnit ani částečně, popř. v situaci, kdy společnost (aniž by takový stav 

způsobil sám jednatel) není s to prokázat svá tvrzení ohledně vzniku, výše a trvání pohledávky, aniž by 

takový stav způsobil sám jednatel, by naopak v rozporu s náležitou péčí (péčí řádného hospodáře) mohlo 

být – podle okolností případu – podání žaloby a vynaložení dalších nákladů na vedení soudního řízení. 

Jinými slovy to, zda jednatel bude pohledávky společnosti vymáhat, je věcí jeho úvahy v rámci 

obchodního vedení, jež musí být učiněna s ohledem na všechny okolnosti.“ Rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR sp. zn. 29 Cdo 4276/2009 ze dne 30. 3. 2011. 
52 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 2 VSOL 616/2012 ze dne 24.9.2012 potvrzující závěry 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Cdon 1652/97 ze dne 16.4.1998, publikované v časopise 

Soudní judikatura č. 12, ročník 1998. 
53 Srov. § 420 ObčZ. 
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pro posouzení subsidiární aplikovatelnosti § 2431 ObčZ na vztah člena orgánu obchodní 

korporace k této korporaci je určení, zda člen orgánu obchodní korporace naplňuje 

znaky podnikatele. 

Prvním definičním znakem podnikatele je samostatnost. Samostatnou činnost lze 

vymezit negativně vůči nesamostatné činnosti, tj. závislé činnosti, a to jako činnost, 

která není vykonávána ve vztahu podřízenosti tzn. bez povinnosti řídit se pokyny jiného 

subjektu.54 Nesamostatný výkon činnosti představuje naopak (kromě dalších podmínek) 

základní znak závislé činnosti, ústředního pojmu pracovního práva.55 

Členům statutárního orgánu kapitálové společnosti umožnil zákon o obchodních 

korporacích vyžádat si od nejvyššího orgánu společnosti pokyny týkající se obchodního 

vedení. Proto by se mohlo zdát, že zákon omezuje samostatné rozhodování, které je 

předpokladem samostatného výkonu činnosti.56 Vyžádaný pokyn se stává pro žádajícího 

člena interně závazným a jeho nesplněním se člen dopouští porušení povinnosti 

loajality. 57  Závaznost pokynu logicky vylučuje samostatnost ve smyslu definičního 

znaku podnikatele, a proto v případě vyžádání pokynu lze bez dalšího uzavřít, že se člen 

statutárního orgánu nemůže nacházet v postavení podnikatele v rámci své funkce pro 

obchodní korporaci. Při samostatném rozhodování člena orgánu je samostatnost 

zachována. 

Nadto k použití tohoto institutu nebude pravděpodobně v praxi často 

přistupováno. Nikoli proto, že zákon tuto možnost předvídá jen u statutárních orgánů 

kapitálových společnosti. Rozsáhlému použití tohoto institutu bude bránit spíše 

zaměření otázek, které budou předmětem žádosti o pokyn. Potřebu zjistit názor 

nejvyššího orgánu společnosti budou odůvodňovat mimořádné záměry. Mimořádnost 

může být založena zejména nákladností záměru či jeho dlouhodobostí. Taková 

rozhodnutí jsou činěna méně často než „běžná“ a „každodenní“ v rámci obchodního 

vedení či uzavírání obvyklých a běžných obchodních smluv.  

                                                 
54 „Samostatnost výkonu výdělečné činnosti znamená, že podnikatel vykonává výdělečnou činnost podle 

své vlastní úvahy. V mezích práva tedy sám rozhoduje o tom, jaké výrobky bude vyrábět, jaké služby bude 

poskytovat, za jakou cenu je bude prodávat, nabízet apod.“ Lasák J. In: LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský 

zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 2014. In: Beck-online [právní 

informační systém]. C. H. BECK [cit. 15.11.2014]. S. 1607. 
55 Srov. § 2 a § 3 zákoníku práce. 
56 Srov. § 51 odst. 2 ZOK. 
57 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 51. 



  

22 
 

Dalším definičním znakem podnikatele je výkon činnosti na vlastní účet 

a odpovědnost. Komentářová literatura vymezuje výkon činnosti na vlastní účet 

a odpovědnost negativně tak, „že podnikatelem není ten, kdo jedná výhradně na cizí 

účet, respektive na cizí odpovědnost (podnikatelské riziko).“ 58  Činnost vykonávaná 

členem orgánu obchodní korporace pro tuto korporaci je jednáním na účet obchodní 

korporace, tedy z pohledu člena orgánu na účet cizí, neboť právní jednání učiněná tímto 

členem zavazují obchodní korporaci. Komplikace však přináší skutečnost, že literatura 

zároveň připouští, aby „podnikatelská činnost byla založena na jednání na cizí účet 

(typicky například komisionář provozující bazar).“59   

Ve vztahu k třetím osobám člen orgánu nejedná vlastním jménem, nýbrž jménem 

korporace a z titulu zástupčího oprávnění. Proto nemůže být člen orgánu korporace 

zároveň podnikatelem v souvislosti s výkonem této činnosti. Na tomto závěru nemění 

nic skutečnost, že při porušení zákona např. povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře 

odpovídá člen orgánu obchodní korporace. 

Přesvědčivěji však působí argumentace, že člen orgánu musí vyslovit souhlas 

se zápisem své osoby do obchodního rejstříku, čímž implicitně souhlasí se zvolením 

či jmenováním do funkce. Souhlasí-li tak s ustavením do funkce, je srozuměn 

i s následky z této funkce vyplývajících, především pak s povinností péče řádného 

hospodáře. Bylo by proto nadbytečné požadovat potvrzení, že na sebe obstarání 

záležitosti (výkon funkce) bere. 

 Nutno tedy konstatovat, že ani ustanovení § 2431 ObčZ se subsidiárně 

nepoužije. 

 

2.3. Úroveň péče, odchýlení se od pokynů (§ 2432 ObčZ) 

Ustanovení v odstavci prvním ukládá příkazníkovi povinnost plnit příkaz poctivě 

a pečlivě podle svých schopností. Má-li příkazník speciální či nadprůměrné znalosti 

nebo schopnosti, je povinen jich užít. Ke stejnému závěru došla i prvorepubliková 

komentářová literatura, podle které měl příkazník při plnění příkazu „povinnost 

                                                 
58 Lasák J. In: LAVICKÝ, P. a kol. 2014 op. cit. S. 1607. 
59 Tamtéž. 
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věrnosti, což zákon vyjadřuje slovy „bedlivě a poctivě obstarati věc“. Již v obecném 

právu tato povinnost vyjadřovala se jako uberrima fides, což je právě důsledkem toho, 

že má jednati tak, jak by jednal zmocnitel sám. Má-li odborné vědomosti, které chybějí 

zmocniteli, má jednati tak, jak by jednal zmocnitel, kdyby měl tyto vědomosti: 

zmocněnec má doplniti svými znalostmi znalosti zmocnitelovy a má tyto své znalosti dáti 

úplně k disposici jeho zájmům.“60 

Při plnění příkazu má použít přitom každého prostředku, kterého vyžaduje 

povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. 

 Ve větě druhé odstavce prvního dále ustanovení opravňuje příkazníka odchýlit se 

od příkazcových pokynů, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas 

obdržet jeho souhlas. 

 Část věty první před středníkem předmětného ustanovení se nepoužije, neboť 

občanský zákoník obsahuje speciální úpravu pro míru péče členů volených orgánů.61 

Povinnost nezbytné loajalit62, potřebných znalostí63 a pečlivosti předepsaná § 159 ObčZ 

je svým obsahem bezpochyby širší než povinnost jednat poctivě a pečlivě podle svých 

schopností. Povinnost jednat podle svých schopností (subjektivní hledisko) zaručuje 

příkazci nižší standard péče než jednání příkazníka s potřebnými znalostmi a pečlivostí 

(objektivní hledisko). Uvedené má především význam v situaci, kdy se příkazce zmýlil 

ve vlastnostech příkazníka. 

                                                 
60  ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J.: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 

a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1935-1937. Praha: 

Codex Bohemia, 1998, 866 S. ISBN 8085963795. S. 597. 
61 Srov. § 159 ObčZ. 
62  „Podle § 194 odst. 5 věty první obch. zák. byli členové představenstva povinni vykonávat svou 

působnost s náležitou péčí. Součástí náležité péče bylo mimo jiné i to, že člen představenstva dává při 

rozhodování v představenstvu přednost zájmům společnosti před zájmy akcionáře, který jej do 

představenstva vahou svých hlasů prosadil, a nenechá se při výkonu funkce tímto akcionářem ovlivňovat 

(povinnost loajality). Uvedené platilo obdobně i pro výkon působnosti jednatele ve společnosti s ručením 

omezeným (srov. § 135 odst. 2 obch. zák.).“ Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 Cdo 3864/2008 ze 

dne 24.2.2009. 
63  „Obecně platí, že člen představenstva nemusí být vybaven odbornými znalostmi, schopnostmi či 

dovednostmi, potřebnými pro výkon všech činností, jež spadají do působnosti představenstva. Taktéž platí, 

že tyto činnosti nemusí členové představenstva vykonávat vždy osobně, ale mohou je zajistit i 

prostřednictvím třetích osob. Má-li však člen představenstva určité odborné znalosti, schopnosti či 

dovednosti, lze z požadavku náležité péče (§ 194 odst. 5 obch. zák.) dovodit, že je povinen je při výkonu 

funkce v rámci svých možností využívat.“ Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1262/2006 ze 

dne 30. 7. 2008. 
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Problémy však může činit výklad poctivého jednání. Není totiž zřejmé, zda 

se poctivost vztahuje pouze na jednání mezi příkazcem a příkazníkem (analogicky 

na vztah člena orgánu a obchodní korporace), tj. jen na způsob plnění příkazu mezi 

smluvními stranami, či zahrnuje povinnost příkazníka počínat si při plnění příkazu 

poctivě i vůči dalším osobám, což by výrazně rozšiřovalo okruh použití předmětného 

ustanovení. 

Příklon k posledně uvedenému výkladu by vedl k závěru, že by příkazník 

nemohl uzavřít s třetí osobou např. smlouvu o zápůjčce, jejíž součástí by bylo ujednání 

o úroku z prodlení v nepřiměřené výši, ač by příkazník dodržel pokyn příkazce, a tedy 

vůči příkazci by jednal poctivě, neboť by splnil příkaz plně dle příkazcova zadání. Tento 

závěr dále podporuje gramatický výklad, jenž neomezuje poctivost na vztah příkazce 

a příkazníka. 

Ve prospěch prvního výkladu, tedy že příkaz jednat poctivě se vztahuje jen 

na způsob provedení příkazu příkazníkem mezi stranami, mluví teleologický 

a systematický výklad věty „příkazník plní příkaz poctivě“. Těmito metodami výkladu 

lze dospět ke konstatování, že dané ustanovení chrání příkazce, když stanoví nutnou 

míru péče příkazníka při provádění příkazu. Tento požadavek najde uplatnění zejména 

v případech, kdy vymezení příkazu nebylo dostatečně podrobné či nebyl ujednán 

způsob jeho provedení. Nadto obecnou povinnost jednat v právním styku poctivě ukládá 

§ 6 odst. 1 ObčZ, proto by bylo zbytečné, aby totéž pravidlo chování upravil 

zákonodárce duplicitně v úpravě věnované příkazu. 

To vede k závěru, že uložená povinnost poctivosti v § 2432 ObčZ, míří pouze na 

způsob provedení příkazu v užším smyslu a zdůrazňuje povinnost mezi smluvními 

stranami, tedy nevztahuje se na jednání vůči třetím osobám. Přičemž princip poctivosti 

stanovený v § 6 odst. 1 ObčZ zahrnuje jak vztah mezi smluvními stranami, tak jeho 

projev vůči třetím osobám.64 Také literatura vztahuje příkaz poctivosti jen na vnitřní 

vztah příkazce a příkazníka.65 

                                                 
64 „Z obecné povahy § 6 ObčZ však vyplývá, že princip poctivosti platí vždy, i když se jej žádné konkrétní 

ustanovení výslovně nedovolává. Každý soukromoprávní vztah tak lze poměřovat standardem poctivého 

jednání, a to nejen během trvání tohoto vztahu, ale již ve fázi jeho vzniku.“ Lavický P. In: LAVICKÝ, P. 

a kol. 2014 op. cit. S. 77. 
65„Příkazník se nesmí zpronevěřit zájmům a důvěře příkazce, zejména nesmí jednat za zády příkazce s 

protivnou stranou právního jednání, ke kterému byl zmocněn. Nesmí přijmout od třetího jakoukoliv 
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Část věty první za středníkem stanoví, že při plnění příkazu má příkazník použít 

každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, 

který se shoduje s vůlí příkazce. 

Podle tohoto ustanovení musí být příkazníkem použité prostředky nejen účelné, 

nýbrž také v souladu s vůlí příkazce. Kde ovšem hledat vůli v případě obchodní 

korporace, která jmenovala jednatele? Domnívám se, že vůle korporace může být 

projevena ve společenské smlouvě či stanovách (ačkoli se přesně vzato jedná o vůli 

společníků nebo akcionářů) či vnitřních předpisech. V případě vyžádaného pokynu dle 

§ 51 odst. 2 ZOK je vůle příkazce nasnadě. 

Ustanovení dále opravňuje příkazníka odchýlit se od příkazcových pokynů, 

pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

Pojem pokyn je nutno vykládat úžeji než příkaz. Příkaz často sestává z více 

pokynů – instrukcí. 66  Tyto instrukce na sebe zpravidla navazují a jedna bez druhé 

nevede ke kýženému cíli. Přerušením řetězce se následné instrukce stávají 

bezvýznamné, ba právně či fakticky nemožné (např. příkaz skládající se z instrukcí 

prodat pozemek a za utržené prostředky koupit cenné papíry, nepodaří-li se příkazníkovi 

prodat pozemek, těžko lze následně realizovat koupi cenných papírů). 

Příkazník dbá při provádění příkazu shora uvedené péče, která „vyžaduje, aby si, 

je-li tu nejasnost, vyžádal instrukce zmocnitelovy, pokud je to podle okolností vhodné, 

jinak má jednati tak, aby z toho měl zmocnitel co možná největší užitek.“67 

 Odchýlení se od příkazcových pokynů je možné jen tehdy, je-li to „nezbytné 

v zájmu příkazce a příkazník již nemá dostatek času k tomu, aby si vyžádal souhlas 

příkazce.“68 

                                                                                                                                               
odměnu nebo jinou majetkovou výhodu v souvislosti s plněním příkazu, ledaže by s tím příkazce vyslovil 

souhlas.“ Uhlíř D. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA J. a kol.: Občanský zákoník: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer. 2013-2014. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer. [cit. 

17.11.2014]. § 2432. 
66„Zmocněnec se má říditi nejen obsahem smlouvy, nýbrž také instrukcemi zmocnitelovými. Tyto instrukce 

jsou jednostranné projevy vůle zmocnitelovy, které blíže udávají směrnice pro zmocněncova jednání 

v rámci příkazní smlouvy.“ ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit. S. 597. 
67 ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit. S. 597. 
68 Lavický P. In: ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník I, 

II. 2. vydání. Praha 2009. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. BECK [cit. 15.11.2014]. 

S. 2203. 



  

26 
 

 Oprávnění příkazníka odchýlit se od příkazcových pokynů se bude subsidiárně 

aplikovat na vztah kapitálové obchodní společnosti a člena jejího orgánu pouze 

v případě, vyžádá-li si člen statutárního orgánu pokyn nejvyššího orgánu. Oprávnění 

statutárního orgánu kapitálové společnosti odchýlit se od vyžádaného pokynu je 

přípustné jen v mimořádných situacích.69 V ostatních situacích, kdy nedojde k vyžádání 

pokynu týkajícího se obchodního vedení, se uvedené ustanovení nepoužije. Jak již bylo 

výše popsáno, je nutné rozlišovat příkaz a dílčí pokyny v rámci příkazu. Příkazem se 

rozumí výkon funkce jako celek (v případě statutárního orgánu obchodní vedení 

a zastupování korporace). Kromě výjimky v § 51 odst. 2 ZOK zákon zakazuje udělovat 

pokyny týkající se obchodního vedení, a proto se člen statutárního orgánu nemá zásadně 

od čeho odchylovat. 

Odstavec druhý § 2432 ukládá příkazníkovi povinnost přenechat příkazci 

veškerý užitek z obstarané záležitosti. Převedení užitku je jedním „z pojmových znaků 

příkazu, a sice že příkazník vykonává svou činnost pro příkazce, tedy v jeho zájmu, 

a veškeré užitky tak nabývá pro něj; proto mu také musí vydat (přenechat) vše, co při 

této činnosti získal.“ 70  Úprava byla převzata jak z občanského zákoníku 1964, tak 

i z obchodního zákoníku. Totožnou úpravu obsahoval také obecný zákoník občanský. 

Dále ji rozvíjela doktrína, která rozlišovala povinnosti příkazníka na základě typu 

zastoupení.71 

Dle komentářové literatury „toto pravidlo platí pouze pro případy, kdy příkazník 

jednal vlastním jménem, tedy jako nepřímý zástupce příkazce. Jednal-li jménem 

příkazce, tedy coby jeho přímý zástupce (na základě plné moci, kterou mu příkazce 

                                                 
69 „Nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy kapitálové společnosti jinak, soudím, že člen 

statutárního orgánu má povinnost udělený pokyn náležitě provést. Tím ovšem nemůže být dotčena situace 

zásadní změny podmínek (rebus sic stantibus).“ Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL 

a kol. 2014 op. cit. § 51. 
70 Lavický P. In: ŠVESTKA, SPÁČIL, ŠKÁROVÁ, HULMÁK a kol. 2009 op. cit.  S. 2207. 
71„Zmocněnec má vydati zmocniteli veškerý užitek, který získal prováděje příkaz. Zmocněnec nesmí si nic 

pro sebe ponechati, i kdyby získal více, než podle smlouvy získati měl. Ustanovení toto má význam při 

nepřímém zastoupení, jde-li o právní jednání v užším slova smyslu. Jde-li o přímé zastoupení, objevují se 

výsledky jednání přímo v osobě zastoupeného a o vydání užitků není řeči. Jde-li o právní jednání v širším 

slova smyslu, není převodu užitků také třeba, poněvadž se jednání toto týká přímo jmění zmocnitelova a 

v tomto jmění se také užitky tohoto jednání objevují. Jestliže však věc zmocnitelova byla svěřena do 

správy a detence zmocněncovy, pak se tato povinnost ihned stává aktuální, neboť zmocněnec má vydati 

věc se vším přírůstkem a zlepšením, které nastalo za správy zmocněncovy, i kdyby toto zlepšení (přírůstek) 

přesahovalo očekávání uvedené ve smlouvě.“ ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit. S. 597. 
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udělil), vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému, tj. příkazci.72 Člen voleného 

orgánu korporace je přímým zástupcem korporace. Nikoli však z titulu plné moci, resp. 

dohody o plné moci, nýbrž přímo ze zákona.73 Uvedené ustanovení by se tedy nemělo 

uplatnit. Přesto se lze setkat s názorem opačným.74 

 

2.4. Nesprávný pokyn (§ 2433 ObčZ) 

Ustanovení § 2433 ObčZ stanoví povinnost příkazníka upozornit příkazce na zřejmě 

nesprávný pokyn. Takový pokyn splní příkazce jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

Ačkoli občanský zákoník 1964 ani obchodní zákoník tuto povinnost příkazníka 

neupravovaly, nejedná se o zcela novou myšlenku v českém, resp. československém 

právu. 75  Prvorepubliková literatura k obecnému zákoníku občanskému dovozovala, 

že „ukáže-li se, že instrukce jsou nesprávné, má tedy zmocněnec na to bez ohledu 

upozorniti a vyžádati si nových instrukcí.“76 Příkazník se „musí odchýliti od instrukcí, 

shledá-li, že byly dány zřejmě z nesprávného předpokladu: je-li čas, má si ovšem 

vyžádati nových instrukcí.“77 

Nesprávnost pokynu, resp. zřejmost nesprávnosti nelze posuzovat objektivně, 

protože „zřejmost nevhodného pokynu je subjektivní kategorie vztažená ke znalostem 

a schopnostem příkazníka. Zda je nevhodnost pokynů příkazníkovi zřejmá či nikoli, 

bude třeba posuzovat též podle jeho skutečné či předstírané odbornosti.“78 

Rozhodne-li se člen statutárního orgánu kapitálové společnosti vyžádat si pokyn 

ohledně obchodního vedení, nezbavuje ho tento postup povinnosti péče řádného 

hospodáře. Péči řádného hospodáře musí člen statutárního orgánu dodržet 

                                                 
72Lavický P. In: ŠVESTKA, SPÁČIL, ŠKÁROVÁ, HULMÁK a kol. 2009 op. cit.  S. 2207. Shodně 

ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit. S. 597. 
73 Lze tak usuzovat z § 167 ObčZ (arg. a maiori ad minus) tzn. zavazuje-li právnickou osobu protiprávní 

jednání člena voleného orgánu, tím spíše ji bude zavazovat (přímo) zákonem aprobované jednání. 
74  „Z § 2432 odst. 2 obč. zák. lze nicméně dovodit, že člen orgánu (příkazník) přenechá obchodní 

korporaci veškerý užitek z obstarané záležitosti.“ Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a 

kol. 2014 op. cit. § 59. 
75 SVEJKOVSKÝ a kol.: Nový občanský zákoník. Srovnání nové a současné úpravy občanského práva. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck. 2012. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. BECK [cit. 

5.12.2014]. § 2433. Shodně Uhlíř D. In: ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol. 2013-2014 op. cit. § 2433. 
76 ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit. S. 597. 
77 Tamtéž. 
78 Uhlíř D. In: ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol. 2013-2014 op. cit. § 2433. 
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při rozhodování, zda žádost o pokyn vůbec podat či jak ji případně formulovat. Udělí-li 

nejvyšší orgán pokyn, musí ho žádající člen opět s péčí řádného hospodáře vyhodnotit 

a provést.79 

Obdrží-li tedy člen statutárního orgánu nesprávný pokyn, měl by o tomto zjištění 

vzhledem k povinnosti poctivosti informovat nejvyšší orgán, tím spíše obdrží-li pokyn, 

jehož nesprávnost je zřejmá. 

Povinnost oznámit zřejmě nesprávný pokyn stanovená v § 2433 ObčZ 

se bezpochyby uplatní subsidiárně na vztah obchodní kapitálové společnosti a člena 

jejího statutárního orgánu, vyžádal-li si tento pokyn ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK.80 

 

2.5. Osobní provedení příkazu (§ 2434 ObčZ) 

Povinnost příkazníka provést příkaz osobně stanovená ve větě první § 2434 ObčZ 

je upravena speciálně v § 159 odst. 2 ObčZ, avšak naprosto totožně. Lze souhlasit 

s literaturou, že požadavek provést příkaz osobně „vyplývá ze skutečnosti, že jedním 

ze základních východisek, na němž je úprava příkazu postavena, je důvěra příkazce 

v osobu příkazníka.“81  Důvěra v osobu příkazníka pak může vyplývat z předchozích 

pozitivních zkušeností s touto osobou či jejích vlastností, schopností nebo znalostí. Tyto 

závěry lze bezpochyby vztáhnout i na speciální úpravu v § 159 odst. 2 ObčZ. 

Druhá věta před středníkem § 2434 ObčZ umožňuje příkazníkovi pověřit 

příkazem další osobu. Obdobnou úpravu obsahoval i obecný zákoník občanský, z něhož 

občanský zákoník převzal i výjimku z obecné zásady osobního výkonu příkazu. 82  

Při pověření zůstávají subjekty příkazu nezměněny tzn. nedochází ke změně v osobě 

příkazníka. 

                                                 
79 Každé jednání člena statutárního orgánu musí být v souladu s péčí řádného hospodáře. „Povinností 

každého z členů představenstva ve smyslu ustanovení § 194 odst. 5, věta první, obchodního zákoníku je, 

aby činnosti, které jsou vykonávány či zajišťovány představenstvem, byly prováděny s dobrou péčí, tedy 

ku prospěchu společnosti tak, aby nebyly poškozovány zájmy společnosti a jejich členů, tedy tak, aby 

takováto činnost byla pro společnost přínosem.“ Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 Tdo 168/2007 

ze dne 27. 2. 2007. 
80  Shodný závěr zastává i komentářová literatura. Viz Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, 

DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59. 
81 Lavický P. In: ŠVESTKA, SPÁČIL, ŠKÁROVÁ, HULMÁK a kol. 2009 op. cit.  S. 2204-2205. 
82 Příkazníkem pověřená osoba byla označována za substituta. „Substitut je osoba, která na místě 

zmocněncově provádí příkaz, t. j. zmocněnec přenesl provedení příkazu na jinou osobu.“ ROUČEK, 

SEDLÁČEK op. cit. S. 603. 
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Jak již bylo výše zmíněno, v případě statutárního orgánu kapitálové společnosti 

je příkazem výkon obchodního vedení a zastupování společnosti. Možnost pověřit třetí 

osobu výkonem obou složek v celém rozsahu je nemyslitelná. Došlo by totiž k úplnému 

vyprázdnění obsahu funkce člena orgánu-příkazníka a obcházení zákona v části 

předepisující předpoklady členů statutárního orgánu pro výkon funkce. Dále by to 

odporovalo osobnímu výkonu funkce. Na druhou stranu je přípustné pověřit třetí osobu 

dílčími činnostmi. Ačkoli by se mohlo zdát, že pověřením třetí osoby provedením 

příkazu dochází k narušení osobního výkonu příkazu, není tomu tak.83 Již výše bylo 

pojednáno o důležitosti osobních vlastností příkazníka, nicméně nad nimi převáží další 

ústřední zásada – provést příkaz co nejvýhodněji pro příkazce. Bude-li si tedy příkazník 

vědom svých nedostatečných či průměrných znalostí nebo zkušeností, třeba i v jen dílčí 

činnosti, zachová náležitou péči pouze tím, že pověří odborníka v dané věci84 (např. 

zastupováním v soudním řízení, vedením účetnictví atd.). 85  Pověřením další osoby 

se však člen orgánu nezbavuje odpovědnosti.86 

Nadto obchodní zákoník ve znění platném od 1. 1. 2012 ve svém § 66d 

připouštěl oprávnění statutárního orgánu pověřit obchodním vedením zcela nebo zčásti 

jiného. Platný právní řád tuto úpravu nepřevzal, ani výslovně nepopřel.  

                                                 
83 Simon P. In: HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck. 2014. . In: Beck-online [právní informační systém]. C. 

H. BECK [cit. 30.11.2014]. S. 796. 
84 „Postup člena představenstva akciové společnosti s péčí řádného hospodáře ovšem nepředpokládá, aby 

byl vybaven všemi odbornými znalostmi, které souvisejí s uvedenou funkcí ve statutárním orgánu, ale k 

jeho odpovědnosti postačí základní znalosti umožňující rozeznat hrozící škodu a zabránit jejímu 

způsobení na spravovaném majetku a takové znalosti obviněný R. N. nepochybně měl, jak je patrné z 

rozhodných skutkových okolností. Navíc péče řádného hospodáře zahrnuje i povinnost člena statutárního 

orgánu rozpoznat, že je nutná odborná pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, a zajistit takovou 

pomoc.“ Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 1224/2006 ze dne 18. 10. 2006. 
85 „Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu (…) plyne, že pověří-li statutární orgán vedením účetnictví 

jinou osobu, je jeho povinností nejen prověřit, zda jde o osobu kvalifikovanou a vytvořit jí podmínky pro 

výkon funkce, ale také výkon svěřené působnosti efektivně kontrolovat (…) K tomu je ještě třeba dodat, že 

k vytvoření předpokladů pro výkon svěřené působnosti vedení účetnictví patří i zajištění toho, že 

podklady, které pověřená osoba dostane, jsou úplné, správné a pravdivé.“ Rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR sp. zn. 29 Cdo 134/2011 ze dne 25. 1. 2012. 
86 „Obviněný jako člen představenstva, které je kolektivním orgánem oprávněným ve smyslu § 191 odst. 1 

obch. zák. rozhodovat o všech záležitostech společnosti, v rámci tohoto statutárního orgánu 

spoluodpovídal za jeho rozhodnutí, jímž přeneslo část výkonu své pravomoci na V. L., a to především za 

výběr takové osoby s ohledem na její odborné schopnosti, znalosti a způsobilost svěřené úkoly řádně plnit 

tím spíše, že se zmocnění vztahovalo ke všem úkonům, k nimž při činnosti, jíž byl V. L. pověřen, obvykle 

dochází. Přitom z povahy činnosti, jíž byl V. L. pověřen, vyplývá, že je při ní nezbytné dbát na to, aby 

stavební práce byly prováděny odborně, řádně a v souladu s příslušnými předpisy.“ Usnesení Nejvyššího 

soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 124/2005 ze dne 24. 3. 2005. 
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Od pověření substituta je nutné rozlišovat použití pomocníka při provádění 

příkazu. 87  Pomocník bude zpravidla plnit dílčí činnosti či právní jednání v rámci 

příkazu. Příkazník má možnost použít pro dílčí úkol pomocníka. Toto oprávnění náleží 

také členovi orgánu obchodní korporace (obvyklé bude zejména v případě, bude-li 

členem orgánu právnická osoba). Dílčími činnostmi vykonávanými v rámci funkce 

mohou být pověřeny třetí osoby, které neprojevují vlastní vůli.  

Ustanovení § 159 odst. 2 ObčZ stanoví, že člen voleného orgánu obchodní 

korporace vykonává funkci osobně. Věta za středníkem nicméně připouští, aby člen 

zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti 

hlasoval. Jedná se o výjimku ze zásady osobního výkonu funkce a úpravu speciální vůči 

obecným ustanovením o příkazu. Použití zmocnění podle § 159 odst. 2 ObčZ omezuje 

literatura na případy, kdy členům „brání v účasti závažná překážka (například nemoc 

nebo dlouho plánovaná služební cesta). V opačném případě se vystavují možnému riziku 

porušení povinnosti loajality, resp. péče řádného hospodáře podle § 159 odst. 1.“88 

Důsledkem speciality § 159 odst. 2 ObčZ je vyloučení použití předmětné části 

§ 2434 ObčZ. 

Oprávnění příkazníka ustanovit si náhradníka, pokud to dovolí příkazce,  

upravené v druhé větě za středníkem § 2434 ObčZ, zcela jednoznačně aplikovat nelze. 

Jmenování členů volených orgánů obchodní korporace zásadně spadá do rukou jejího 

nejvyššího orgánu. 89  Z tohoto důvodu není možné, aby si člen orgánu ustanovil 

náhradníka, který ho zastoupí v případě, že nebude schopen vykonávat funkci. 

Odporovalo by to povaze osobního výkonu funkce a kogentní úpravě zákona 

o obchodních korporacích v části působnosti nejvyššího orgánu. 

 

 

                                                 
87 Platný právní řád takový pojem nezná, nicméně obsah institutu pomocníka lze podřadit pod zákonné či 

smluvní zastoupení. „Pomocník je osoba, jejíž pomocí zmocněnec jedná. Pomocník neprojevuje vlastní 

vůle, nýbrž projevuje vůli zmocněncovu. Pomocníků může zmocněnec kdykoliv užíti, ale odpovídá za ně 

bezpodmínečně, jako kdyby jednal sám (§ 1313 a)). Příklady pomocníků zmocněncových jsou četné: 

personál advokátní kanceláře, pomocníci komisionářovi, úředníci v bance atp. Je zcela lhostejno, napíše-

li advokát sám listinu právní, anebo sepíše-li ji podle jeho návodu jeho solicitátor.“ ROUČEK, 

SEDLÁČEK op. cit. S. 603. 
88 Lasák J. In: LAVICKÝ, P. a kol. 2014 op. cit. S. 824. 
89 Viz § 190 odst. 2 písm. c, d, e ZOK v případě společnosti s ručením omezeným. 
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2.6. Informační povinnost (§ 2435 ObčZ) 

Informační povinnost příkazníka během plnění příkazu, jakož i po jeho dokončení 

upravuje § 2435 ObčZ tak, že příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu 

plnění příkazu a převede na příkazce užitek z prováděného příkazu; po provedení 

příkazu předloží příkazci vyúčtování. 

Informační povinnost příkazníka přebírá občanský zákoník téměř doslovně 

z občanského zákoníku 1964.90 Literatura navzdory gramatickému výkladu rozšiřovala 

informační povinnost příkazníka tím, že „příkazník je povinen příkazce informovat 

nejen na jeho žádost, ale také z vlastního podnětu, a to o všech skutečnostech důležitých 

pro provádění příkazu.“ 91  Důvod pro sdělování důležitých informací je spatřován 

v možnosti příkazce reagovat na vývoj provádění příkazu a v případě potřeby pokyny 

pozměnit. 

Příkazník by měl informovat příkazce zejména v následujících situacích: 

„a) vyšlo-li při provádění příkazu najevo, že se příkazce mýlil o okolnostech, 

za nichž příkaz udělil; 

  b) vyvstanou-li nové okolnosti, které mohou ovlivnit příkazcovo rozhodování; 

 c) jsou-li pokyny příkazce nevhodné k obstarání záležitosti. Tato povinnost 

je o to intenzivnější, je-li příkazník profesionálem; 

  d) informace o tom, jaké prostředky budou nutné ke splnění příkazu atd.“ 92 

Výše uvedené situace mohou mít v krajních případech za následek tak podstatnou 

změnu okolností, že věděl-li by o nich příkazce, vůbec by provedení příkazu nežádal či 

pro jeho plnění vydal jiné pokyny. Mohl by také „nastati případ, že zmocněný nemá 

dokonce příkaz [provést], změnily-li se poměry tou měrou, že by provedení příkazu bylo 

ke škodě a ne ku prospěchu zmocnitelovu.“93 

Lze předpokládat, že z důvodu prakticky totožné právní úpravy v současném 

občanském zákoníku se uvedené závěry uplatní i nadále. 

                                                 
90 Srov. § 727 ObčZ 1964. 
91 Lavický P. In: ŠVESTKA, SPÁČIL, ŠKÁROVÁ, HULMÁK a kol. 2009 op. cit.  S. 2207. 
92 Tamtéž. 
93 ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit. S. 597. 
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Nicméně při řešení problému subsidiárního použití úpravy příkazu v případě 

absence smlouvy o výkonu funkce nebo nestanoví-li smlouva jinak, je nasnadě, že se 

informační povinnost vztahuje pouze na členy statutárního orgánu kapitálové obchodní 

společnosti, pokud si vyžádají pokyn týkající se obchodního vedení. Při udělování 

pokynu se nejvyšší orgán společnosti nachází v pozici příkazce, který při udílení 

příkazu vychází z jemu toho času dostupných informací. Proto, dojde-li v mezidobí od 

udělení pokynu k relevantním změnám, je žádající člen povinen o nich bezodkladně 

nejvyšší orgán zpravit. 

Předmětné ustanovení opakuje povinnost příkazníka převést na příkazce užitek 

z prováděného příkazu, která je totožně upravena v předchozím ustanovení 

§ 2432 odst. 2 ObčZ. Lze se domnívat, že se jedná o technickou chybu.94 

 

2.7. Náhrada nákladů, záloha (§ 2436 ObčZ) 

Toto ustanovení ukládá příkazci povinnost složit na žádost příkazníka zálohu k úhradě 

hotových výdajů a nahradit mu náklady účelně vynaložené při provádění příkazu, byť se 

výsledek nedostavil. 

 Ustanovení zdůrazňuje skutečnost, že předmětem příkazu není dosažení 

výsledku, nýbrž činnost podle zadání příkazce samotná.95 

 Příkazník má nárok „na zálohu přiměřenou očekávaným nákladům.“96 Příkazník 

„není totiž povinen nésti ze svého náklady příkazu, ale jakmile přijal zálohu, musí 

prováděti příkaz, i kdyby záloha nestačila, je-li nebezpečí v průtahu.“97 

 Příkaz může být často proveden více způsoby, které se však mohou lišit 

potřebnými prostředky a náklady, a tudíž různě zatěžovat příkazce. Konkrétní kroky 

v rámci příkazu závisí plně na volbě příkazníka. Ten je při jejich volbě omezen nejen 

smlouvou, nýbrž i povinností pečlivosti. Při dodržení těchto pravidel má příkazník 

                                                 
94„Ustanovení (§ 2432) odst. 2 je nadbytečné, tato povinnost je upravena také v § 2435; mezi "užitkem z 

obstarané záležitosti" a "užitkem z prováděného příkazu" není rozdílu.“ Uhlíř D. In: ŠVESTKA, 

DVOŘÁK, FIALA a kol. 2013-2014 op. cit. § 2432. 
95 Munková J., Štenglová I. In: ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník. 

Komentář. 13. vydání. Praha : C. H. Beck. 2010. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. 

BECK [cit. 15.11.2014]. S. 1217. 
96 ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit. S. 613. 
97 Tamtéž. 
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nárok na náhradu rozumně a účelně vynaložených nákladů. „Nákladem rozuměti jest: 

hotové výlohy (na př. Zaplacená cena trhová při koupi předmětů na účet zmocnitelův, 

cestovní výlohy zmocněncovy), závazky převzaté s prováděním příkazu (na př. Závazek 

depurovati hypoteky na prodané nemovitosti, dlužná cena trhová atp.), hodnoty 

poskytnuté (na př. za místnosti používané ve prospěch zmocnitelův pro kancelářské 

práce spojené s prováděním příkazu, za povozy, platiti jest obvyklé nájemné, obvyklou 

mzdu atd.), odměny pomocníkům při výkonu příkazu.“98 

 Subsidiární použití tohoto ustanovení předpokládá také komentářová literatura.99 

S tímto závěrem lze souhlasit zvlášť v případě bezplatného výkonu funkce. 

 

2.8. Náhrada škody (§ 2437 ObčZ) 

Podle odstavce prvního tohoto ustanovení nahradí příkazce příkazníkovi i tu škodu, 

která mu vznikla v souvislosti s plněním příkazu. 

 V odstavci prvním § 2437 ObčZ je upravena „odpovědnost za škodu, která 

příkazníku vznikla v souvislosti s prováděním příkazu.“100 Odstavec první se uplatní 

subsidiárně.101 

Podle ustanovení druhého odstavce nahradí příkazce škodu, kterou příkazník 

utrpěl náhodou, zavázal-li se provést příkaz bezplatně. Příkazníkovi však nenáleží více, 

než by mu bylo náleželo jako obvyklá odměna, která byla ujednána. 

 Použití druhého odstavce § 2437 ObčZ literatura nepředpokládá. 102  S tímto 

závěrem nelze souhlasit. 

 Náhodná škoda (damnum ex occasione mandati) upravená v druhém odstavci 

je škoda, „která sice vznikla příkazníku v příčinné souvislosti s jeho činností, avšak 

nespadá do rámce provádění příkazu.“103 „Tato škoda není s provedením příkazu nutně 

spojena, ani není důsledkem nebezpečí, jemuž se příkazce musel či mohl vystavit, aby 

mohl řádně splnit příkaz; z tohoto pohledu je vznik této škody ve vtahu k řádnému 

                                                 
98 ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit. S. 613. 
99 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
100 Lavický P. In: ŠVESTKA, SPÁČIL, ŠKÁROVÁ, HULMÁK a kol. 2009 op. cit.  S. 2210. 
101 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59. 
102 Tamtéž. 
103 Lavický P. In: ŠVESTKA, SPÁČIL, ŠKÁROVÁ, HULMÁK a kol. 2009 op. cit.  S. 2211. 
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provádění příkazu otázkou nahodilou.“104  V případě bezplatného příkazu (analogicky 

bezplatného výkonu funkce) se uplatní pravidlo, že odpovědnost za náhodu nese 

příkazce. Závazek příkazníka provést příkaz bezplatně „nelze dle našeho názoru 

interpretovat doslovně tak, že v příkazní smlouvě musí být obsaženo explicitní ujednání 

o bezplatnosti příkazu.“105 Rozhodující je tedy faktická bezplatnost příkazu. 

 

2.9. Odměna za provedení příkazu (§ 2438 ObčZ) 

Odstavec první § 2438 ObčZ předepisuje, že příkazce poskytne příkazníkovi odměnu, 

byla-li ujednána nebo je-li obvyklá, zejména vzhledem k příkazcovu podnikání. 

Podle druhého odstavce § 2438 ObčZ příkazce poskytne odměnu, i když 

výsledek nenastal, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil své povinnosti. 

To platí také v případě, že splnění příkazu zmařila náhoda, ke které příkazník nedal 

podnět. 

 Subsidiární použitelnost obou odstavců na vztah obchodní korporace a člena 

jejího orgánu je v případě kapitálových společností vyloučena speciální úpravou 

obsaženou v § 59 odst. 2, 3 a 4 ZOK. Zákon o obchodních korporacích jednak 

předepisuje formální a obsahové náležitosti smlouvy o výkonu funkce, a jednak způsob 

jejího schvalování. Na rozdíl od obchodního zákoníku je výkon funkce bezplatný 

v případě, že není odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu 

se zákonem o obchodních korporacích. Z tohoto pravidla jsou stanoveny 

v § 59 odst. 4 ZOK výjimky, jež garantují členovi orgánu za výkon funkce odměnu 

obvyklou, je-li smlouva o výkonu funkce nebo ujednání o odměně neplatné z důvodů 

na straně obchodní korporace a v dalších případech. Proto nepřichází v úvahu použití 

§ 2438 ObčZ, podle něhož by příkazníkovi vznikl nárok na obvyklou odměnu, jestliže 

by nebyla sjednána.  

 

 

                                                 
104 Tamtéž. 
105 Tamtéž. 
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2.10. Vystavení plné moci (§ 2439 ObčZ) 

Ustanovení § 2439 ObčZ pamatuje na případy, kdy obstarání záležitosti vyžaduje, aby 

příkazník za příkazce právně jednal. Pro takové případy vystaví příkazce příkazníkovi 

včas plnou moc. Není-li plná moc ve smlouvě obsažena, nenahrazuje ji ujednané 

převzetí povinnosti příkazce jednat jménem příkazníka; to platí i v případě, že třetí 

osoba, se kterou příkazník právně jedná, o této povinnosti ví. 

 Uplatnění tohoto ustanovení omezuje zákonné oprávnění jednotlivých členů 

orgánů zastupovat obchodní korporaci. Jeho použití přichází v úvahu pouze u orgánu, 

resp. členů orgánu, který je oprávněn zastupovat korporaci vůči třetím osobám. Pouze 

statutární orgán má toto oprávnění, jež vyplývá přímo ze zákona, a proto není třeba, aby 

příkazce (korporace) vystavil plnou moc. Statutární orgán obchodní korporace a jeho 

členové se zapisují do obchodního rejstříku, z něhož je seznatelné, kdo disponuje 

zástupčím oprávněním. 

 Pokud se korporace nechá při právním jednání zastoupit např. členem dozorčí 

rady, uvedené ustanovení se také nepoužije. Důvodem je, že takový vztah (ač existuje 

mezi korporací a členem jejího orgánu) nespadá do působnosti § 59 odst. 1 ZOK, 

jelikož v takovém případě nevystupuje člen dozorčí rady z titulu členství v tomto 

orgánu, nýbrž se jeho postavení rovná třetí osobě bez vztahu ke korporaci.   

 Dané ustanovení se ve smyslu § 59 odst. 1 ZOK na vztah korporace a člena 

jejího orgánu nepoužije. 

 

2.11. Výpověď příkazu (§ 2440 ObčZ) 

Podle odstavce prvního tohoto ustanovení může příkazník vypovědět příkaz nejdříve 

ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. 

Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti, kterou byl zvlášť 

pověřen, nebo s jejímž obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu 

z toho vzešlou podle obecných ustanovení. 

Zákon o obchodních korporacích obsahuje speciální úpravu v § 59 odst. 5, podle 

které člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však 
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učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. 106   Zákon dále upravuje, 

jakým způsobem a komu člen orgánu odstoupení oznamuje, jakož i lhůtu, po jejímž 

uplynutí funkce zaniká. Jedná se o úpravu speciální, která pokrývá rozsah působnosti 

obecné úpravy zcela, a proto subsidiární použití úpravy příkazu nepřichází v úvahu. 

 

2.12. Zánik závazku z příkazu (§ 2441 ObčZ) 

Podle § 2441 ObčZ zaniká závazek z příkazu smrtí příkazce i smrtí příkazníka. To platí 

také tehdy, zanikne-li právnická osoba, aniž má právního nástupce. 

 Ustanovení potvrzuje osobní povahu příkazu, jehož existence je závislá 

na existenci smluvních stran107 (až na výjimku, kdy zaniká právnická osoba s právním 

nástupcem). Jelikož smlouva o výkonu funkce upravuje práva a povinnosti mezi 

obchodní korporací a členem jejího orgánu, nemůže být příkazcem fyzická osoba. 

Vyplývá to z § 59 odst. 1 ZOK. 

 Naproti tomu příkazníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Zemře-li 

příkazník-fyzická osoba, příkaz (funkce) zaniká a nepřechází na jeho dědice. V případě 

právnické osoby (lhostejno, zda příkazníka či příkazce) je určující, zda zaniká s právním 

nástupcem, či nikoli. 

 V prvé situaci příkaz trvá dále, ve druhé zaniká výmazem právnické osoby 

z veřejného rejstříku. 

 Ustanovení § 2441 ObčZ se použije, neboť zákon o obchodních korporacích 

obsahuje jen zvláštní způsoby zániku funkce, nikoli však „obecné“ způsoby zániku 

funkce, mezi něž náleží zánik funkce z důvodu smrti. 

                                                 
106 Lze jen těžko předvídat, jak se k výkladu pojmu „nevhodné doby“ postaví judikatura. „Nevhodnost 

odstoupení je otevřeným pojmem a určení, kdy je odstoupení z funkce činěno v nevhodné době, bude 

nutně podléhat individuálním skutkovým okolnostem daného případu.“ Lasák J. In: LASÁK, 

POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
107 „Smrtí se ruší zmocňovací poměr. Je to přirozené, neboť jde o poměr úzce závislý na osobách, jak na 

zmocniteli, tak i na zmocněnci.“ ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit. S. 688. 
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 K dalším právním skutečnostem, které mají za následek zánik funkce (příkazu) 

patří ztráta předpokladů pro výkon funkce, uplynutí funkčního období, odvolání 

z funkce, nepotvrzení kooptace či odstoupení z funkce.108 

 

2.13. Povinnosti po zániku příkazu (§ 2442 ObčZ) 

Podle tohoto ustanovení zařídí příkazník při zániku příkazu odvoláním, výpovědí, anebo 

smrtí vše, co nesnese odkladu, dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví 

jinou vůli. 

 Uvedené ustanovení, dispozitivní povahy je projevem zásady pečlivého 

provádění příkazu příkazníkem. 109  Podle prvorepublikové literatury se jednalo o 

výjimku z pravidla, že se zánikem příkazní smlouvy zároveň zaniká i povinnost příkaz 

provést. Určité právní skutečnosti mají za následek modifikaci příkazní smlouvy, resp. 

zúžení výčtu činností, které měl příkazník vykonat. 110  „Povinnost zmocněncova 

pokračovati v činnosti, když příkazní poměr byl zrušen odvoláním, výpovědí, smrtí 

zmocnitelovou, omezuje se na úkony, které nestrpí odkladu, tj. které musí býti 

provedeny, jinak by zmocnitel (resp. jeho dědicové) utrpěl újmu.“111 

 Odklad nesnesou „procesní podání, která mají vliv na běh hmotněprávních 

a procesních lhůt, jako je podání žaloby při hrozícím promlčení nároku, podání 

vyjádření k žalobě nebo podání opravného prostředku. Odkladu nesnesou ani jiná 

právní jednání, která mají být učiněna v určité lhůtě stanovené smlouvou, zákonem, 

soudem nebo správním orgánem.“112 

 Lze souhlasit s názorem113, že i toto ustanovení se na práva a povinnosti mezi 

obchodní korporací a členem jejího orgánu, nebude-li sjednáno jinak, aplikuje. 

 

                                                 
108 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
109 ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit. S. 687. 
110  Povinnost zařídit vše, co nesnese odkladu „je výslovně vztažena jen na případy zániku příkazu 

odvoláním, výpovědí nebo smrtí příkazce, nikoliv na jiné způsoby zániku příkazu (kupř. uplynutím 

doby).“ Uhlíř D. In: ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol. 2013-2014 op. cit. § 2442. 
111 ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit. S. 687. 
112 Uhlíř D. In: ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol. 2013-2014 op. cit. § 2442. 
113 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
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2.14. Odvolání příkazu (§ 2443 ObčZ) 

Předposlední ustanovení úpravy příkazu stanoví, že příkazce může příkaz odvolat podle 

libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji 

utrpěl, jakož i část odměny přiměřené vynaložené námaze příkazníka. 

 Odvolání příkazu má za následek zánik závazku, což by v případě vztahu 

korporace a člena jejího orgánu znamenalo zánik funkce. Příkazce může příkaz odvolat 

„z jakéhokoliv důvodu, bez uvedení důvodu a kdykoliv, s okamžitou účinností nebo 

s účinností odloženou.“114 Obdobnou volnost při odvolání příkazní smlouvy znala také 

prvorepubliková literatura. 115  Ustanovení zároveň chrání příkazníka tím, že mu je 

příkazce povinen nahradit náklady a škodu, utrpěl-li nějakou.116 

 Postup a náležitosti odvolání členů orgánu z funkce upravuje zákon 

pro jednotlivé obligatorně zřizované či zákonem předvídané orgány korporace. 

Odvolání z funkce je jednostranné právní jednání společníků či akcionářů na valné 

hromadě. Důvody pro odvolání z funkce nemusí být uvedeny a výkon funkce končí 

dnem rozhodnutí nebo dnem v rozhodnutí uvedeném.117   

 Odvolání z funkce podle libosti je v korporačním právu zachováno v podobě 

odvolání bez uvedení důvodu, či dokonce neexistence důvodu. Na druhou stranu zákon 

ztěžuje proces odvolání členů z funkce formálními náležitostmi např. tím, že musí být 

svolána valná hromada, jež musí přijmout rozhodnutí o odvolání. 

 Přesto může dojít k odvolání velmi rychle, a proto by měl být člen orgánu 

chráněn tím, že mu v tomto případě bude po vzoru prvorepublikové literatury nahrazena 

škoda, kterou nenadálým odvoláním utrpí. 

 Předmětné ustanovení by se tedy mělo na vztah korporace a člena jejího orgánu 

uplatnit v rozsahu náhrady způsobené škody a vyplacení poměrné odměny, byla-li tato 

sjednána. 

 

                                                 
114 Uhlíř D. In: ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol. 2013-2014 op. cit. § 2443. 
115„Zmocnitel má volnost, kdykoliv příkazní poměr zrušiti..“ ROUČEK, SEDLÁČEK op. cit. S. 629. 
116 Příkazníkovi má být nahrazena újma, „kterou utrpěl zmocněnec odvoláním příkazu. To znamená, že se 

mají zmocněnci nahraditi výdaje, kterých sice ještě nepoužil k vykonání příkazu, ale které pro budoucí 

provádění příkazu byly nutné, na př. najal si kancelářské místnosti, objednal papír atp. “ ROUČEK, 

SEDLÁČEK op. cit. S. 631. 
117Srov. Pokorná J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 198. 
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2.15. Analogické použití úpravy příkazu (§ 2444 ObčZ) 

Podle závěrečného ustanovení se úprava příkazu použije přiměřeně i na případy, kdy má 

někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona povinnost zařídit záležitost 

na účet jiného. 

 Na smlouvu o výkonu funkce či subsidiárního použití nemá dané ustanovení 

žádný význam. Speciálním vůči němu je § 59 odst. 1 ZOK, který přímo na úpravu 

příkazu odkazuje. 

 Nad rámec řešeného problému se nabízí otázka, zda v případě, kdy není 

v zákoně o obchodních korporacích stanoveno subsidiární použití úpravy příkazu, bylo 

by přesto možné dovodit její aplikovatelnost. Patrně ano. Judikatura tak již dříve 

dovodila subsidiární použití mandátní smlouvy na vztah prokuristy118 či likvidátora119 

a obchodní společnosti. 

  

2.16. Dílčí shrnutí 

Rozborem jednotlivých ustanovení občanského zákoníku upravujících příkaz jsem 

dospěl k závěru, že se na vztah obchodní korporace a člena jejího orgánu, nestanoví-li 

zákon nebo smlouva o výkonu funkce něco jiného, či není-li smlouva o výkonu funkce 

uzavřena, subsidiárně aplikuje povinnost použít vhodný prostředek a oprávnění 

příkazníka odchýlit se od pokynů (§ 2432 odst. 1 ObčZ). Povinnosti příkazníka 

při nesprávném pokynu upravené v § 2433 ObčZ se omezují pouze na případy 

vyžádaných pokynů. Ve stejném rozsahu přichází v úvahu použití § 2435 ObčZ. 

Ustanovení § 2436 o náhradě nákladů a složení zálohy, § 2437 o náhradě škody, § 2441 

o zániku závazku z příkazu a § 2442 o povinnostech po zániku příkazu se aplikují 

v plném rozsahu.

                                                 
118 Uhlíř D. In: ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA a kol. 2013-2014 op. cit. § 2444. 
119 Tamtéž. 
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3. Odměňování ve smlouvě o výkonu funkce 

Se vznikem funkce v orgánu obchodní korporace současně vzniká závazkový vztah 

mezi tímto členem a obchodní korporací.120  Není-li sjednáno při vzniku funkce nic 

dalšího, je podoba vztahu utvářena pouze ustanoveními zákona a přiměřeně 

ustanoveními o příkazu, o nichž bylo pojednáno v předchozí kapitole. Z těchto pramenů 

práva a k nim judikaturou zastávaných a na platnou právní úpravu přenositelných 

závěrů je možné zjistit výčet povinností člena orgánu obchodní korporace, a to včetně 

sankcí za jejich porušení. Za výkon těchto povinností a převzetí odpovědnosti za jejich 

řádné plnění náleží na druhé straně členovi orgánu protiplnění, tj. odměna, která může 

mít peněžitou či nepeněžitou podobu. Protiplnění jako jeden ze znaků smlouvy 

o výkonu funkce dovodil za platnosti obchodního zákoníku Nejvyšší soud ČR. 121 

B. Havel chápe odměnu jako „plnění, které vždy jde na úkor společníků (vlivem 

na velikost rozdělitelného zisku) (…).“122 Na odměnu lze také nahlížet jako na „jakékoli 

plnění (…), které je přímým i nepřímým protiplněním za činnosti spojené s výkonem 

funkce v předmětném orgánu společnosti danou osobou, resp. protiplněním za obstarání 

obchodní záležitosti spočívající ve výkonu funkce člena orgánu akciové společnosti.“123 

V této oblasti však přinesl zákon o obchodních korporací zásadní změnu, která 

spočívá ve stanovení nevyvratitelné právní domněnky o bezplatnosti smlouvy o výkonu 

funkce v případě, nebylo-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno 

v souladu se zákonem o obchodních korporacích.124 Nutno uvést, že nárok na odměnu 

může členovi orgánu vzniknout také ze zákona či z vnitřního předpisu schváleného 

                                                 
120 Shodně závěr zastávaný komentářovou literaturou k obchodnímu zákoníku, který je udržitelný i za 

současného právního stavu a podle něhož „je vztah člena orgánu a společnosti založen na jejich shodném 

projevu vůle (člen orgánu musí vyslovit souhlas se svým jmenováním, společnost projevuje svou vůli 

rozhodnutím valné hromady o jmenování dané osoby členem orgánu), jde tedy o závazkový vztah 

(…).“ Pokorná J. In: POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol.: Obchodní zákoník: komentář. Vyd. 1. 

Praha: Wolters Kluwer. 2009. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 17.11.2014]. 

§ 66. 
121  Např. v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 994/2005 ze dne 31.1.2007 „V rámci 

přiměřeného použití tohoto ustanovení [mandátní smlouvy] lze potom dovodit, že není-li sjednán (nebo 

zákonem stanoven) bezúplatný výkon funkce, je výkon funkce úplatný.“ 
122 HAVEL, B.: Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. 2011. In: Beck-online [právní 

informační systém]. C. H. BECK [cit. 3.10.2014]. 
123  KVAČKOVÁ, R.: Několik otazníků nové právní úpravy odměňování volených členů orgánů 

akciových společností. 2014.  In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. BECK [cit. 15.2.2015]. 
124 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
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orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy 

o výkonu funkce. Ustanovení § 59 odst. 3 ZOK tak představuje hlavní odchylku 

od koncepce zastávané obchodním zákoníkem, jenž odkazoval na přiměřené použití 

mandátní smlouvy. Mandátní smlouva zaručovala mandatářovi (členovi orgánu) právo 

na úplatu (odměnu) obvyklou v době uzavření smlouvy za činnost obdobnou činnosti, 

kterou mandatář uskutečnil při zařízení záležitosti. Uvedený postup pro určení úplaty 

(odměny) se uplatnil pouze v případě, nebyla-li výše úplaty ve smlouvě stanovena. 

Zákon o obchodních korporacích stojí na zásadě, že „člen jakéhokoli orgánu 

jakékoli obchodní korporace zásadně nenabude za touto obchodní korporací z titulu 

výkonu své funkce žádnou pohledávku bez příslušného souhlasu jejího nejvyššího 

orgánu; omezenou výjimku představuje pouze § 59 odst. 4 ZOK.“125 

 V případě úpravy odměňování vychází zákon o obchodních korporacích 

z rozdílné povahy osobních a kapitálových společností. Kvůli významnosti rozdílů mezi 

oběma skupinami společností a z důvodu přehlednosti rozebírám odměňování 

v jednotlivých skupinách společností samostatně.  

  

3.1. Odměňování v osobních společnostech 

Zákonná úprava týkající se náležitostí ujednání o odměňování ve smlouvě o výkonu 

funkce se zaměřuje především na kapitálové společnosti. Na osobní společnosti 

se použijí ta ustanovení, která zákon výslovně nepředvídá pro kapitálové společnosti.126 

Takto se u osobních společností neuplatní požadavek písemné formy smlouvy o výkonu 

funkce a její schválení nejvyšším orgánem. Dále zákon nepředepisuje obsahové 

náležitosti smlouvy o výkonu funkce na rozdíl od kapitálových společností. 

Komentářová literatura shodně uvádí, že „požadavek písemné formy smlouvy o výkonu 

funkce stanoví zákon pouze pro smlouvy uzavírané se členy orgánů kapitálových 

obchodních společností, neplatí tedy pro veřejnou obchodní společnost, komanditní 

společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a družstvo.“127 

                                                 
125  VRBA, M., ŘEHÁČEK, O.: Nová úprava obchodních korporací a některé její souvislosti s 

insolvenčním právem. 2012. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. BECK [cit. 8.2.2015]. 
126 Na osobní společnosti se nepoužijí § 59 odst. 2 a § 60 ZOK. 
127 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  



  

42 
 

 Odlišná míra podrobnosti úpravy souvisí s rozdílnou charakteristikou obou 

skupin společností. Povahou osobních společností se zabýval také Nejvyšší soud, který 

dovodil, že „veřejná obchodní společnost je osobní společností, její společníci 

se sdružují především s ohledem na své individuální znalosti, vlastnosti a dovednosti. 

Rozhodujícím účelem společnosti není soustředit kapitál, ale spojit lidské individuality 

k dosažení společných podnikatelských cílů. Existence společnosti je přímo vázána 

na setrvání společníků v ní; nastane-li některý z důvodů pro zánik účasti některého 

ze společníků, zrušuje se i sama společnost (viz § 88 odst. 1 obch. zák.). U veřejné 

obchodní společnosti jsou pro charakteristiku společnosti rozhodující právě osobní 

prvky, tj. znalosti, vlastnosti a dovednosti společníků. Právě z jejich posouzení vycházejí 

společníci při rozhodování o tom, zda, popřípadě s kým, společnost založí.“ 128  

Lze souhlasit s názorem J. Lasáka, že osobní společnosti nemají zákonem 

předepsanou vnitřní strukturu (tzn. mají nižší počet obligatorních orgánů ve srovnání 

s kapitálovými společnostmi), k řízení společnosti jsou oprávněni přímo společníci 

a společnost nemohou řídit osoby stojící mimo společnost.129 Důsledkem nižšího počtu 

obligatorních orgánů a řízení osobní společnosti jen jejími členy ustupuje smlouva 

o výkonu funkce do ústraní.130  Shodně na problém nazírala také komentářová literatura 

k obchodnímu zákoníku, podle které „osobní společnosti jsou koncipovány tak, že jejich 

řízení a kontrola jejich činnosti náleží ze zákona plně jen jejím společníkům, záležitosti 

kapitálových společností mohou spravovat i osoby třetí. V osobních společnostech proto 

nejsou na základě zákona žádné vnitřní orgány zřizovány - obchodní zákoník pouze 

stanoví určitá rámcová pravidla pro rozhodování o jednotlivých typech záležitostí a 

detailní úpravu ponechává ujednání společníků, které je obsaženo ve společenské 

smlouvě. Záležitosti společnosti tak mohou spravovat výhradně jen její společníci.“131 

Tyto závěry jsou plně přenositelné na platné právo.  

Na druhou stranu však nelze „vyloučit, že si především komanditní společnost 

v rámci společenské smlouvy takový fakultativní kontrolní orgán, který bude odpovídat 

                                                 
128 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 646/2008 ze dne 23.9.2008. 
129 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 1. 
130  Komentářová literatura s uzavíráním smluv o výkonu funkce v osobních společnostech nepočítá, 

přičemž „v osobní společnosti žádný orgán smlouvu o výkonu funkce neschvaluje, [smlouva o výkonu 

funkce] nepředpokládá se.“ Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. 

§ 61. 
131 Pokorná J. In: POKORNÁ, KOVAŘÍK, ČÁP a kol. 2009 op. cit. § 66. 
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z hlediska své působnosti kontrolnímu orgánu kapitálové společnosti ve smyslu § 44 

odst. 2 [ZOK] jako „jiný obdobný orgán“, zřídí.“ 132  Zřizování fakultativního 

kontrolního orgánu lze očekávat „zejména v případě velkých osobních společností 

(typicky komanditních společností)[, u kterých] by mohl mít takový postup své 

ekonomické opodstatnění.“133  

 Vzhledem k tomu, že se § 59 odst. 2 ZOK aplikuje pouze na kapitálové 

společnosti, není jasné, jakému orgánu osobní společnosti přísluší schválení smlouvy 

o výkonu funkce, bude-li uzavírána. Nabízí se však ještě zásadnější otázka. Mají být 

smlouvy o výkonu funkce v orgánech osobních společností vůbec schvalovány? 

Např. smlouvy o výkonu funkce členů výše zmíněného fakultativního kontrolního 

orgánu? Domnívám se, že nikoli. Přikláním se k názoru, že „v osobní společnosti žádný 

orgán smlouvu o výkonu funkce neschvaluje, [smlouva o výkonu] nepředpokládá se.“134 

Oporu pro tento závěr nacházím v dikci § 59 odst. 2 ZOK, který upravuje formální 

a procedurální postup týkající se smlouvy o výkonu funkce pouze v případě 

kapitálových společností. Vyplývá to z gramatického a teleologického výkladu tohoto 

ustanovení. Zřídí-li tedy osobní společnost fakultativní orgán např. kontrolní, smlouvy 

o výkonu funkce členů tohoto orgánu nepodléhají schválení nejvyššího, ani jiného 

orgánu společnosti.  

Komentářová literatura zaujímá nejednotné stanovisko v otázce, který orgán 

osobní společnosti schvaluje jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu 

obchodní korporace ve smyslu § 61 ZOK. Vzhledem k tomu, že se ustanovení 

§ 59 odst. 2 ZOK na osobní společnosti nepoužije, souhlasím s názorem, že „v takovém 

případě by poskytnutí plnění za podmínek § 61 odst. 2 měl podle mého názoru schválit 

statutární orgán v rámci své zbytkové působnosti podle § 163 obč. zák.“ 135  Podle 

opačného názoru I. Štenglové by souhlas s poskytnutím plnění dle § 61 ZOK měl 

udělovat nejvyšší orgán společnosti.136 V této chvíli lze jen těžko předjímat, který závěr 

převládne a ke kterému se přikloní judikatura. 

 

                                                 
132 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 54.  
133 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 44. 
134 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
135 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 61. 
136 Štenglová I. In: ŠTENGLOVÁ, HAVEL, CILEČEK, KUHN, ŠUK 2013 op. cit.  S. 154-155. 
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3.2. Odměňování v kapitálových společnostech 

Úpravě odměňování ve smlouvě o výkonu funkce v kapitálových společnostech věnuje 

zákon o obchodních korporacích více pozornosti než v případě osobních společností. 

Důvodem jsou výše uvedené odlišnosti mezi oběma typy obchodních společností. 

Pro úplnost je však nutno konstatovat, že rozdíly mezi osobními a kapitálovými 

společnostmi nejsou jediným důvodem pro stanovení odlišných požadavků na 

odměňování. Odměňování dále závisí na tom, zda je společnost kotovaná či ne. 

Německá úprava stanoví odlišné požadavky pro společnost s ručením omezeným 

a akciovou společnost. 137  Zákon předepisuje obsahové náležitosti, formu smlouvy 

o výkonu funkce a způsob jejího schvalování. Nejsou-li zákonné požadavky splněny, 

stává se výkon funkce bezplatným. Bezplatnost funkce však nenastává vždy, zákon 

v určitých případech chrání člena orgánu a poskytuje mu odměnu obvyklou. 

 Nárok na odměnu člena orgánu může založit přímo zákon, schválená smlouva 

o výkonu funkce či vnitřní předpis obchodní korporace. Každé jiné plnění 

nad stanovený či smluvený rámec lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo 

schvaluje smlouvu o výkonu funkce. Zřídila-li obchodní korporace kontrolní orgán, 

vyžádá si příslušný orgán před schválením plnění jeho vyjádření. 

 Pro všechna plnění však platí, že k jejich poskytnutí nedojde, pokud výkon 

funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku obchodní korporace. 

Tento zákaz se neuplatní, jestliže ten, kdo schválil smlouvu o výkonu funkce, rozhodne 

jinak. 

  

3.2.1. Forma smlouvy o výkonu funkce 

V ustanovení § 59 odst. 2 ZOK „ve shodě s dosavadními právními předpisy 

(§ 66 odst. 2 obch. zák.) zákon o obchodních korporacích vyžaduje, aby smlouva 

o výkonu funkce byla uzavřena v písemné formě (totéž platí podle čl. 9 nařízení 

                                                 
137 Weber M. In: HÖLTERS, W.: Aktiengesetz: Kommentar. 2. Auflage. Verlag C.H. Beck.  München. 

2014. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. BECK [cit. 20.2.2015]. § 87. Marg. č. 29 – 32. 

Dostupné na: beck-online.beck.de. 
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o evropské společnosti na evropskou společnost).“138 Písemná forma právního jednání je 

dodržena, je-li právní jednání zachyceno na libovolném nosiči (nejčastěji papíře) 

a opatřeno podpisem jednajícího. Podle přenositelného závěru judikatury Nejvyššího 

soudu ČR platí, že „písemná forma právního úkonu předpokládá existenci dvou 

náležitostí, a to písemnosti a podpisu. Písemnost spočívá v tom, že projev vůle (právní 

úkon) jednajícího subjektu zahrnuje všechny podstatné náležitosti zachycené 

v písemném textu listiny. Písemný projev musí být zároveň podepsán, tj. je platný až po 

podpisu jednající osoby. Smlouva, která musí být písemná, avšak nebyla jejími účastníky 

podepsána, nemůže vyvolat ani zamýšlené právní následky.“139  

Uplatní se i shodný názor, že „za prostou písemnou formu bych považoval písmo 

(text) umístěné běžně na „neformalizovaném“ papíru (např. vytištění stránky na 

tiskárně počítače) nebo tento text [tzn. autorův text, který vyšel v Právních 

rozhledech].“ 140  Zákon dále uvádí další případy, ve kterých je písemná forma také 

zachována (např. § 562 ObčZ). Povinná písemná forma se vztahuje jak na samotnou 

smlouvu o výkonu funkce, tak také na její změny.141 

Ačkoli povinnou písemnou formu smlouvy o výkonu funkce vyžadoval už 

obchodní zákoník, německé právo takový požadavek nestanoví. Nicméně obdobně jako 

u všech bezformálních smluvních typů doporučuje komentářová literatura písemnou 

formu, a to jednak z důvodu předcházení sporům o obsah smlouvy, tak i daňových.142 

Nejednoznačné jsou však důsledky nedodržení zákonem předepsané písemné 

formy smlouvy o výkonu funkce. Komentářová literatura se přiklání k relativní 

neplatnosti. Domnívám se, že tomu tak není. Podrobnější rozbor této problematiky jsem 

pro lepší přehlednost zařadil do podkapitoly 3.3.  

 

                                                 
138 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
139 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 1230/2007 ze dne 29. 1. 2009.  
140 HULEŠ, J.: K ustanovením o formě právních jednání v občanském zákoníku. 2015. In: Beck-online 

[právní informační systém]. C. H. BECK [cit. 20.2.2015]. 
141 Srov. § 564 ObčZ. 
142 Lenz T. In: MICHALSKI, L.: Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung (GmbH-Gesetz). 2. Auflage. München. Verlag C.H.Beck. 2010.  In: Beck-online [právní 

informační systém]. C. H. BECK [cit. 20.2.2015]. § 35. Marg. č. 123. Dostupné na: beck-online.beck.de. 
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3.2.2. Náležitosti smlouvy o výkonu funkce v kapitálové společnosti 

Ustanovení § 60 ZOK obsahuje výčet údajů o odměňování, které obsahuje smlouva 

o výkonu funkce v kapitálové společnosti. Jedná se o výčet demonstrativní, což lze 

dovodit ze spojení „obsahuje také tyto údaje“. 

Mezi údaje o odměňování patří: 

a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi 

orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního 

připojištění nebo dalšího plnění, 

b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, 

c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena 

orgánu, pokud mohou být přiznány, a 

d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu 

účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu 

a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě. 

 

Podle písm. a) obsahuje smlouva o výkonu funkce vymezení všech složek odměn. Lze 

souhlasit, že „odměna může být sjednána jak peněžitá, tak nepeněžitá.“143 Jako příklad 

nepeněžité odměny komentářová literatura uvádí „odměnu založenou na bezplatně 

poskytovaném materiálu (pytle písku, sudy vína apod.).“144  Není důvodu nepřipustit 

možnost sjednat odměnu jako kombinaci peněžitého a nepeněžitého plnění. 145  Toto 

ustanovení tedy „příkladmým způsobem vymezuje, co se považuje za odměnu ve smyslu 

§ 59 odst. 3, 4, přičemž z něj vyplývá, že tento pojem je chápán velmi široce - patří sem 

jakékoliv plnění poskytované členu orgánu v souvislosti s výkonem funkce, včetně plnění 

naturálních (např. byt, auto apod.) (…).“146 

Složky odměny je nutno vykládat v širším smyslu jako jednotlivá plnění 

peněžitého či nepeněžitého charakteru, přičemž výpočet jejich výše či vůbec vznik 

nároku na jejich výplatu jsou stanoveny rozdílně. Složky odměny nelze takto dělit 

                                                 
143 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 60. 
144 Tamtéž. 
145 Shodně tamtéž. 
146 Štenglová I. In: ŠTENGLOVÁ, HAVEL, CILEČEK, KUHN, ŠUK 2013 op. cit.  S. 153. 
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pouze na fixní a variabilní část odměny (mzdy či platu), tak jak jsou běžně chápány 

nejen veřejností.147 Složkami odměny zákon rozumí druhové určení všech jednotlivých 

plnění poskytovaných členovi orgánu. Pojem odměna v širším smyslu zahrnuje odměnu 

v užším smyslu, věcná plnění, úhrady do systému penzijního připojištění a další 

plnění.148 Pouze v této situaci se totiž vztahuje povinnost určit výši odměny či způsob 

jejího určení skutečně na všechny složky odměny, jak o nich bylo pojednáno výše. 

Komentářová literatura označuje ustanovení písmene a) za „sběrnou kategorií, 

podle níž by smlouva měla uvádět všechny složky odměny, které členovi orgánu náleží 

nebo potenciálně mohou náležet kdykoliv v budoucnu.“149 S tímto závěrem lze souhlasit, 

neboť vyjmenovává všechny obvyklé části odměny (tzn. peněžitou odměnu, věcná 

plnění, úhrady do systému penzijního připojištění) a zároveň se jedná o demonstrativní 

výčet, čímž pokrývá i méně často poskytovaná plnění.150  

Výše odměny náleží plně do dispozice smluvních stran. Jisté omezení však skýtá 

korektiv dobrých mravů. Ujednání v rozporu s dobrými mravy je absolutně neplatné, 

v německé úpravě nicotné. Praktické důsledky obou úprav jsou totožné, německý 

občanský zákoník však členovi orgánu garantuje odměnu přiměřenou.151 

Věcným plněním poskytovaným vedle odměny je typicky možnost používat 

služební telefon, počítač či automobil pro soukromé účely.152  

Hypoteticky by mohla být členovi orgánu poskytována nepeněžitá fixní odměna 

např. po vzoru komentářové literatury 5 sudů vína měsíčně, vedle níž by mohl člen 

orgánu používat služební telefon a automobil pro soukromé účely. V obou případech 

se jedná o nepeněžité, tzn. věcné plnění. Pro obě plnění je také společné, že jsou 

poskytována pravidelně, opakovaně. Sudy vína budou zpravidla poskytnuty (vyplaceny) 

                                                 
147 Dělení složek odměny na fixní (pevnou) a variabilní (pohyblivou) je použito např. v příloze č. 1, bodě 

10 k vyhlášce České národní banky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních 

družstev a obchodníků s cennými papíry. 
148 Odměnou je zpravidla pevná pravidelná částka. Místo či vedle ní lze sjednat podíl na zisku nebo 

obratu, provizi, jednorázové odměny atd. Lenz T. In: MICHALSKI 2010 op. cit. § 35. Marg. č. 146. 
149 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 60. 
150 Štenglová I. In: ŠTENGLOVÁ, HAVEL, CILEČEK, KUHN, ŠUK 2013 op. cit.  S. 153. 
151 Jaeger G. In: FLEISCHER, H., GOETTE, W.: Münchener Kommentar zum GmbHG. 2. Auflage 

Verlag C.H. Beck München. 2015. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. BECK [cit. 

20.2.2015]. § 35. Marg. č. 302. Dostupné na: beck-online.beck.de. 
152 Shodně Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 60. K  těmto 

vedlejším plněním (Nebenleistungen) řadí německá doktrína také např. dny volna (Urlaubstage). 

Lenz T. In: MICHALSKI 2010 op. cit. § 35. Marg. č. 153. 
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jednorázově, a to měsíčně pozadu za měsíc, ve kterém na ně vznikl nárok. Nelze však 

vyloučit možnost poskytování poměrného množství vína za každý den výkonu funkce. 

V takovém případě by se situace rovnala průběžnému používání služebního telefonu a 

automobilu pro soukromé účely.  Z tohoto pohledu proto nemá smysl v písm. a) 

rozlišovat mezi odměnou, která může být nepeněžitého, tj. věcného charakteru 

a případným věcným plněním. Přesto zvolené znění v písm. a) považuji za účelné. 

Jelikož výslovně upozorňuje na skutečnost, že součástí odměny v širším smyslu, a tedy 

spadající do režimu upraveného v písm. b) je také majetek obchodní korporace, který 

byl členovi orgánu svěřen pro výkon funkce a který je jím zároveň využíván pro 

soukromé účely. 

Poslední složkou odměny uvedenou v demonstrativním výčtu jsou úhrady 

do systému penzijního připojištění.153 Složkou odměny mohou být nadto další příspěvky 

či pojistné hrazené obchodní korporací za člena orgánu do systémů založených na 

pojišťovacím principu, které nicméně spadají do zbytkové kategorie písm. a). Složkou 

odměny ve smyslu zákona o obchodních korporacích však není povinně odváděné 

pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění nebo příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti z titulu výkonu funkce jako poměru obdobného pracovnímu 

poměru. 

Některé obchodní korporace poskytují členům svých orgánů „tzv. manažerského 

pojištění (tzv. D&O pojištění).“154 V rámci něhož „může být pojištěna jak společnost, tak 

i člen orgánu obchodní korporace.“ 155  I na sjednání tohoto pojištění ve smlouvě 

o výkonu funkce se uplatní stejná pravidla jako v případě jiných složek. 

Podle písm. b) obsahuje smlouva o výkonu funkce určení výše odměny nebo 

způsob jejího výpočtu a její podobu. Písm. b) označuje komentářová literatura 

„za nejvýznamnější náležitost smlouvy o výkonu funkce.“156  Z pohledu vynaložených 

prostředků na odměnu člena orgánu není relevantní, zda věcné plnění spadá do odměny 

v užším smyslu či je poskytováno vedle ní. Rozhodující pro obchodní společnost je 

výše odměny v širším smyslu či její peněžní vyjádření, tj. celkové plnění poskytované 

                                                 
153 Systém byl zaveden zák. č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 
154 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 60.  
155 Tamtéž. 
156 Tamtéž.  Obdobný závěr lze dovodit z Lenz T. In: MICHALSKI 2010 op. cit. § 35. Marg. č. 147. 
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členovi orgánu lhostejno v jaké formě či podobě.  

Zjednodušeně řečeno, není pro obchodní korporaci důležité, z jakého titulu 

či jakého druhu odměnu vyplácí, nýbrž to, v jaké výši odměnu poskytuje.  

Náležitosti určení výše odměny nebo způsobu jejího určení lze hledat 

v judikatuře Nejvyššího soudu ČR, která se zabývala nastavením pravidel pro určení 

odměny. „Taková pravidla však musí být stanovena tak, aby naplňovala účel ustanovení 

§ 187 písm. g) obch. zák., kterým je kontrola akcionářů nad odměnami členů 

představenstva. Má-li tedy o konkrétní výši odměny rozhodovat někdo jiný, než valná 

hromada, musí rozhodnutí valné hromady stanovit objektivní kriteria, na jejichž základě 

bude odměna určena, tak aby určení výše odměny nezáleželo na libovůli toho, kdo 

odměnu určuje.“157 

Jestliže „smlouva o výkonu funkce neobsahuje náležitost podle § 60 písm. b), 

resp. je tato náležitost (výše odměny nebo způsob jejího výpočtu a její podoby) sjednána 

v rozporu se zákonem,“ 158  výkon funkce bude bezplatný. Z tohoto důvodu lze 

bez výhrad souhlasit s výše uvedeným závěrem o „nejdůležitějším ustanovení“ smlouvy 

o výkonu funkce.  

Nicméně podle mého názoru není zcela jasné, jak postupovat při určení výše 

odměny dle § 60 písm. b) ZOK v případě věcného plnění (např. služebního telefonu 

nebo automobilu pro soukromé účely). V souladu s § 60 písm. a) ZOK bude smlouva o 

výkonu funkce obsahovat ujednání o možnosti využívat služební telefon a automobil 

pro soukromé účely. Využíváním pro soukromé účely rozumím hrazení nákladů 

z prostředků obchodní společnosti, které vzniknou při jejich používání pro „jiné než 

pracovní“ účely. Míra takového užívání velmi závisí na technických vlastnostech 

svěřené věci a na částce určené k úhradě nákladů. 

 Problematiku bych rád demonstroval na následujících smyšlených situacích. 

V případě služebního telefonu se zdá být na první pohled situace bezproblémová. 

Obchodní společnost uzavře smlouvu o poskytování služeb s mobilním operátorem a:159  

                                                 
157 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1200/2005 ze dne 31.1. 2007. 
158 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 60. 
159 Pro zjednodušení vycházím z předpokladu, že obchodní společnost telefonní přístroj vlastní a zcela 

odhlížím od amortizace přístroje.  
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1) zaváže se za služby platit měsíční fixní částku, naproti tomu může člen orgánu 

využívat hlasové služby a textové zprávy (SMS) „neomezeně“,  

Používáním telefonu pro soukromé účely vedle „pracovních“ neznamená v tomto 

případě pro obchodní společnost zvýšení nákladů. Přesto je nepochybné, že z pohledu 

člena orgánu se jedná o další složku odměny v širším smyslu, která je kromě toho 

v § 60 písm. a) ZOK výslovně předvídána. Při pokusu o vyčíslení odměny nicméně 

nastávají komplikace. Nelze totiž vycházet z ceny, za kterou obchodní společnost služby 

od telefonního operátora odebírá, protože odebrané služby jsou členem orgánu také 

využívány k výkonu funkce. Využívání pro soukromé účely tvoří pouze doplňkovou 

část a jejich možnost využití je omezena používáním při výkonu funkce (po dobu 

vyřizování pracovního telefonátu nelze uskutečnit soukromý telefonát atd.), tím pádem 

nemá člen orgánu k soukromým účelům k dispozici službu v plné ceně. Prospěch člena 

orgánu plynoucí z tohoto věcného plnění by šlo vyčíslit pomocí ceny produktu (balíčku 

služeb), který by svými parametry odpovídal využívání služeb pro soukromé účely. 

Prospěch (užitek) by tedy odpovídal ušetřeným prostředkům za alternativní službu. 

Takový postup však nekoresponduje s pojetím odměny jako majetkového úbytku 

na straně obchodní korporace a majetkového prospěchu člena orgánu. V praxi by bylo 

nelehké určit konkrétní produkt (balíček služeb), jehož cena by se pro výpočet použila.   

Podle mého názoru, postačí při této situaci ve smlouvě o výkonu funkce uvést 

možnost využívání telefonu pro soukromé účely, které zároveň plní funkci určení 

podoby odměny v širším smyslu v intencích poslední části § 60 písm. b) ZOK. 

Využije-li člen orgánu nad rámec placených služeb další služby,160 které nejsou 

ve smlouvě o výkonu funkce předvídány, uhradí společnosti jejich náhradu z titulu 

bezdůvodného obohacení, ledaže by došlo k následnému schválení takového plnění 

za podmínek stanovených v § 61 odst. 1 ZOK.  

2) zaváže se za služby platit částku ad hoc určenou mobilním operátorem 

v závislosti na využívání služeb (hlasové služby a textové zprávy), 

K této situaci bude podle mého názoru docházet v praxi méně často. Důvod spočívá 

především v nastavení poměru ceny „neomezeného balíčku“ vůči jednotlivě účtovaným 

službám. Již při pravidelném využívání služeb se cena jednotlivě účtovaných služeb 

                                                 
160 Těmi mohou být např. datové služby či „roaming“ během dovolené v zahraničí. 
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v souhrnu rovná ceně „neomezeného balíčku“, čímž tato varianta přichází v úvahu 

pouze při nízkém využívání služeb. Přesto takovou situaci nelze vyloučit. 

 Třebaže v této situaci lze z pravidelného vyúčtování přesně zjistit cenu 

odebraných služeb pro soukromé účely, tj. hodnotu věcného plnění poskytnutého 

členovi orgánu, neumím si představit, že by byl takový způsob pro svou náročnost 

v praxi využíván. Rozhodne-li se však obchodní korporace z jakéhokoli důvodu 

pro tento způsob úhrady nákladů za hlasové a textové služby, je nadmíru vhodné 

stanovit ve smlouvě o výkonu funkce či ve vnitřním předpisu maximální částku, 

do které mohou členem orgánu služby využívány. 

 Obdobně jako ve variantě 1) se ve smlouvě o výkonu funkce určí oprávnění 

člena orgánu používat služební telefon pro soukromé účely, jakožto věcného plnění ve 

smyslu § 60 písm. a) ZOK, které současně určuje podobu této složky odměny v širším 

smyslu v souladu s § 60 písm. b) ZOK. Podle mého názoru není v této variantě možné 

stanovit způsob výpočtu odměny odkazem na měsíční vyúčtování vystavené mobilním 

operátorem, protože by určení odměny bylo neurčité. Obchodní korporace by také 

ztratila kontrolu nad náklady za využívání služeb, jelikož by se o jejich výši dozvěděla 

až po uplynutí účtovacího období. 

 Podoby odměny uvedené v § 60 písm. c) a d) ZOK nevyvolávají žádné 

nejasnosti. Členovi orgánu nevznikne právo na jejich výplatu, nejsou-li ve smlouvě 

o výkonu funkce sjednány. Podle těchto písmen lze sjednat zvláštní odměny a podíl na 

zisku a dále také různé opční programy. Při sjednávání podílu na zisku ve prospěch 

členů orgánu obchodní korporace je však nutné dbát § 34 odst. 1 ZOK. Podíl na zisku 

tzv. tantiéma může být vyplacena pouze na základě řádné či mimořádné účetní závěrky 

schválené nejvyšším orgánem, jestliže to společenská smlouva či stanovy připouští. 161 

 

3.2.3. Schválení smlouvy o výkonu funkce 

Vedle splnění formálních a obsahových požadavků musí být smlouva o výkonu funkce 

schválena nejvyšším orgánem společnosti, kterým je v případě kapitálových společností 

                                                 
161 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 60. 
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valná hromada.162 Schválení smlouvy o výkonu funkce svěřuje zákon do působnosti 

nejvyššího orgánu, protože „odměna je plnění, které vždy jde na úkor společníků (vlivem 

na velikost rozdělitelného zisku), a tedy by to měli být oni, coby nositelé reziduálního 

nároku, kdo o odměně rozhodnou (…).“ 163  V jednočlenných společnostech vykovává 

působnost valné hromady jediný společník, tudíž v takovém případě náleží schválení 

smlouvy o výkonu funkce jemu. 

Zákon o obchodních korporacích uvádí několik výjimek z tohoto obecného 

pravidla v případě akciové společnosti. První výjimka nastává v rámci dualistického 

systému vnitřního řízení společnosti. „V § 438 odst. 2 ZOK stanoví, že pokud členy 

představenstva volí a odvolává dozorčí rada, schvaluje také jejich smlouvy o výkonu 

funkce.“164  Druhou výjimku zákon předvídá pro akciovou společnost s monistickým 

systémem vnitřní struktury společnosti. Správní rada schvaluje podle § 463 odst. 1 ZOK 

smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele. Výjimku svého druhu zákon předvídá 

v případě družstva, přičemž schválení smlouvy o výkonu funkce svěřuje do pravomoci 

členské schůze. Dále se budu zabývat pouze schvalováním smluv o výkonu funkce 

v kapitálových společnostech. 

Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti ke schvalování smluv o výkonu funkce zakládají § 190 odst. 2 písm. o) 

a § 421 odst. 2 písm. p) ZOK ve spojení s § 59 odst. 2 ZOK. K přijetí rozhodnutí 

o schválení může také dojít mimo valnou hromadu, není-li takový postup vyloučen ve 

společenské smlouvě či připouští-li ho stanovy. 

Projednat, resp. rozhodnout o schválení či neschválení smlouvy o výkonu funkce 

na valné hromadě lze tehdy, byla-li tato záležitost uvedena v pozvánce, ledaže 

s projednáním vysloví souhlas všichni společníci, resp. akcionáři. 

Nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak, postačí k přijetí 

rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce či jejích změn prostá většina hlasů 

přítomných společníků. Takové rozhodnutí není třeba osvědčit veřejnou listinou.165  

                                                 
162 Viz § 44 odst. 1 ZOK. 
163 HAVEL 2011 op. cit. 
164 DĚDIČ, J., LASÁK, J.: Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. část). 

2013. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. BECK [cit. 15.11.2014]. 
165 HOLEJŠOVSKÝ, J.: Valné hromady společností s ručením omezeným. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck. 

2011. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. BECK [cit. 10.1.2015]. S. 37. 
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Schválením nejvyšším orgánem nabyde smlouva o výkonu funkce účinnosti.166 

„Schválení by se proto nemělo omezovat jen na konstatování souhlasu, ale mělo by 

závazně určovat obsah smlouvy, aby byla vyloučena jeho jednostranná deformace 

zvýhodňující členy orgánů nebo společníky ve funkci orgánů společnosti.“167 Proto je 

nezbytné, aby společníci, resp. akcionáři měli možnost se seznámit s návrhem smlouvy 

o výkonu funkce před hlasováním. V této souvislosti se nabízí dvě otázky, jaké 

náležitosti musí smlouva o výkonu funkce obsahovat, aby byla způsobilým předmětem 

hlasování a zda se znění smlouvy o výkonu funkce uvede v pozvánce na valnou 

hromadu. 

Problematikou komplexnosti smlouvy o výkonu funkce v okamžiku předložení 

valné hromadě se zabývá komentářová literatura. Ta rozlišuje smlouvy na úplné 

a neúplné. „Smlouvy o výkonu funkce předložené valné hromadě ke schválení mohou být  

v prvé řadě úplné, tj. (i) mohou výslovně identifikovat jednotlivé členy orgánů 

akciové společnosti a současně (ii) určovat veškeré peněžité a nepeněžité plnění 

(odměnu), které jim náleží.  

Alternativně mohou být valné hromadě předloženy neúplné smlouvy o výkonu 

funkce, tj. sice budou obsahovat veškeré peněžité a nepeněžité plnění, které může 

dotčenému členovi orgánu náležet, ale nebudou identifikovat konkrétního člena 

orgánu akciové společnosti (zákon požaduje, aby příslušný orgán vyslovil souhlas 

s obsahem smlouvy o výkonu funkce).“168 

V prvním případě je valné hromadě předložena smlouva o výkonu funkce ve stavu „jen 

podepsat“ nebo již uzavřená. Smlouva „jen podepsat“ tedy obsahuje identifikaci 

smluvních stran a výčet všech složek odměny podle § 60 ZOK. Podle odlišného názoru 

J. Dědiče nemohou být smlouvy předmětem rozhodování valné hromady, pokud nejsou 

platné, tzn. uzavřené. Podle J. Dědiče „z toho, že valná hromada schvaluje smlouvu, 

plyne, že valné hromadě musí být předložena ke schválení smlouva již uzavřená 

a že nepostačuje, aby valná hromada schválila jen smluvní formulář bez uvedení 

                                                 
166 Štenglová I. In: ŠTENGLOVÁ, PLÍVA, TOMSA a kol.  2010 op. cit.. S. 263. 
167 Pokorná J. In: POKORNÁ, KOVAŘÍK, ČÁP a kol. 2009 op. cit. § 66. 
168 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
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konkrétních osob a jejich práv a povinností.“169 Tento postup znemožňuje pozměnění 

smlouvy o výkonu funkce od okamžiku schválení do uzavření. 

 Naproti tomu neúplná smlouva o výkonu funkce, jak už označení napovídá, 

neobsahuje všechny náležitosti. Typicky takové smlouvy neobsahují identifikaci člena 

orgánu či práva a povinnosti. Zvláštním druhem jsou pak „formulářové, univerzální 

smlouvy“, které lze použít „pro každého, kdo se stane členem příslušného orgánu, aniž 

by valná hromada musela hlasovat při každé volbě člena orgánu současně též o smlouvě 

o výkonu funkce.“170 V tomto případě valná hromada schválí návrh smlouvy o výkonu 

funkce bez určení osoby, která se stane členem orgánu. Doplněním osobních údajů člena 

orgánu a podpisem, se stává smlouva o výkonu funkce platná a účinná v jednom 

okamžiku.  

 Domnívám se, že v praxi může vzniknout racionální potřeba schvalovat neúplné 

smlouvy o výkonu funkce. Zvláště v případech akciových společností s rozsáhlým 

akcionářským kmenem či rozmanitou zahraniční akcionářskou účastí bude takový 

postup efektivní a odůvodnitelný. Stejně jako lze souhlas nejvyššího orgánu společnosti 

se smlouvou o výkonu funkce udělit následně, je možné ho udělit ještě před nabytím 

platnosti smlouvy. Jsem ale toho názoru, že v takovém případě by měl být návrh 

smlouvy o výkonu funkce ve stavu „jen podepsat“, vyjma uvedení identifikace člena 

orgánu. Návrh smlouvy o výkonu funkce předložený ke schválení nejvyššímu orgánu 

společnosti by měl každopádně obsahovat náležitosti vyžadované § 60 ZOK a práva 

a povinnosti člena orgánu. Bez těchto náležitostí není návrh smlouvy o výkonu smlouvy 

způsobilý ke schválení. Oporu pro to nacházím v teleologickém a gramatickém výkladu 

§ 59 odst. 2 a 3 a § 60 ZOK.  

Při schvalování neúplných smluv o výkonu funkce navíc existuje riziko 

následného pozměnění smlouvy. Podle mého názoru lze převzít závěry doktríny z doby 

platnosti obchodního zákoníku, podle kterých by smlouva byla neplatná, „pokud by se 

znění uzavřené smlouvy odchylovalo od návrhu schváleného valnou hromadou (dozorčí 

radou).171 Zároveň však není vyloučeno schválení pozměněné smlouvy.172  

                                                 
169  DĚDIČ 2002 op. cit. S. 458. Obdobně RADA, I: Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. 2. dopl. 

a aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2004, 199 s. ISBN 80-86131-55-6. S. 36. 
170 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
171 ŘEHÁČEK 2010 op. cit. S. 12. 
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Zákon o obchodních korporacích v § 59 odst. 2 nově stanoví povinnost schválit 

také případné změny smlouvy o výkonu funkce. Odstraňuje tak nejistotu, kterou 

zakládala absence takového výslovného požadavku. Povinnost schválit změny smlouvy 

o výkonu funkce však dovozovala i za platnosti obchodního zákoníku doktrína. Např. 

J. Holejšovský povinnost schválení nejvyšším orgánem společnosti dovozoval z „toho, 

že když k uzavření určité smlouvy je zapotřebí schválení orgánem společnosti – valnou 

hromadou, pak je takovýto souhlas nutný i k její změně, případně smluvnímu zrušení.173 

Co se týče druhé otázky, tedy zda musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat 

znění smlouvy o výkonu funkce, která bude valné hromadě předložena ke schválení. 

Náležitosti pozvánky na valnou hromada stanoví zákon v § 184 odst. 1 ZOK 

pro společnost s ručením omezeným a v § 407 odst. 1 písm. f) ZOK pro akciovou 

společnost. Povinnou součástí pozvánky je vždy návrh usnesení valné hromady 

a v případě akciové společnosti ještě jeho zdůvodnění. Tím zákon „sleduje ten cíl, aby 

byly akcionářům v rámci pozvánky poskytnuty veškeré informace nezbytné (materiálně) 

k tomu, aby se mohli kvalifikovaně (informovaně) rozhodnout, zda se mají valné 

hromady zúčastnit či nikoliv. Z uvedeného důvodu zákon požaduje, aby text pozvánky 

ve vztahu k projednávaným záležitostem zásadně obsahoval (i) návrh usnesení 

a (ii) jeho zdůvodnění.“174  

Návrh usnesení valné hromady může být pojat stručně a znít „Valná hromada 

schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena [označení orgánu obchodní korporace] 

uzavřenou dne [datum uzavření smlouvy, byla-li již uzavřena] mezi obchodní korporací 

[identifikace obchodní korporace] a paní/panem AB [identifikace AB].“ Smlouva 

o výkonu funkce bude tvořit přílohu tohoto návrhu usnesení, což by prakticky 

znamenalo, že by pozvánka na valnou hromadu obsahovala „celou textaci smlouvy 

o výkonu funkce, která má být valnou hromadou schválena (jako „návrh 

usnesení“) (…).“ 175  . V případě akciové společnosti by navíc pozvánka na valnou 

hromadu obsahovala zdůvodnění navrhovaného usnesení.  

Komentářová literatura v této souvislosti upozorňuje na ustanovení § 406 ZOK, 

podle kterého svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dnů předem 

                                                                                                                                               
172 Tamtéž. 
173 HOLEJŠOVSKÝ 2011 op. cit. S. 37. 
174 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59. 
175 Tamtéž. 
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na internetových stránkách společnosti. Uveřejněním úplného znění smlouvy o výkonu 

funkce na internetových stránkách společnosti by došlo k „rozporu s určitou ochranou 

osobních údajů.“176 Domnívám se, že by společnost měla uveřejnit na internetových 

stránkách pouze návrh usnesení, tzn. „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu 

funkce (…)“ se zdůvodněním.177 

Souhlasím tak se závěry komentářové literatury, podle které „smlouva o výkonu 

funkce pro člena orgánu, která má být valnou hromadou akciové společnosti schválena, 

nemusí být v rámci bodu „návrhy usnesení“ přetištěna v pozvánce na valnou 

hromadu.178 

 

3.3. Bezplatnost výkonu funkce 

Bezplatnost výkonu funkce je zvláštním druhem sankce za nedodržení zákona. P. Čech 

dokonce mluví o trestu, který hrozí dotčenému členovi orgánu.179  

Bezplatný výkon funkce může být jednak výsledkem dohody smluvních stran, 

jednak důsledkem nesjednání odměňování ve smlouvě o výkonu funkce v souladu se 

zákonem o obchodních korporacích podle § 59 odst. 3 ZOK. J. Dědič doplňuje výše 

uvedené možnosti bezplatnosti výkonu funkce o případy neexistence nebo neplatnosti 

smlouvy o výkonu funkce. Dále správně poukazuje na skutečnost, že pravidlo 

o bezplatném výkonu funkce se vztahuje pouze na kapitálové společnosti. 180 

Bezplatnost výkonu funkce může být také způsobena nepřizpůsobením smluv o výkonu 

funkce platnému právu za podmínek stanovených v § 777 odst. 3 ZOK.  

Příčiny bezplatného výkonu funkce jsou následující: 

1) dohoda smluvních stran, 

2) splnění podmínek stanovených v § 59 odst. 3 ZOK, 

3) neexistence smlouvy o výkonu funkce, 

                                                 
176 Tamtéž. 
177 Tamtéž. 
178 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
179 Čech P. In: ČECH, P.: Metodické aktuality: Obchodní společnosti po roce 2013. Praha: Svaz účetních, 

2013, č. 8. ISSN 1211-4138. S. 20. 
180 DĚDIČ, J.: Obchodní korporace v pohledu rekodifikačních intertemporálních ustanovení. 2013. In: 

Beck-online [právní informační systém]. C. H. BECK [cit. 8.10.2014]. 
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4) neplatnost smlouvy o výkonu funkce nebo 

5) splnění podmínek stanovených v § 777 odst. 3 ZOK. 

 

Bezplatnost výkonu funkce v případech 2 až 4 nenastane:181 

a) bude-li sjednaná smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání 

o odměně neplatné z důvodu na straně obchodní korporace nebo  

b) nebude-li smlouva o výkonu funkce z důvodu překážek na straně obchodní 

korporace uzavřena nebo  

c) jestliže ji nejvyšší orgán neschválí bez zbytečného odkladu po vzniku funkce 

člena orgánu obchodní korporace. 

Nastane-li situace sub a) až c), dojde k vyloučení § 59 odst. 3 ZOK, podle něhož 

je výkon funkce bezplatný. Člen orgánu má v takovém případě nárok odměnu obvyklou 

v době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li smlouva uzavřena, obvyklou v době vzniku 

funkce za činnost obdobnou. 

 

3.3.1. Bezplatnost na základě dohody smluvních stran 

Dohoda smluvních stran je projevem smluvní volnosti a svobody vůle, tj. zásad, 

na kterých spočívá soukromé právo a které zvláště vyzdvihuje důvodová zpráva 

k občanskému zákoníku. Také předchozí právní úprava nevylučovala sjednání 

bezplatného výkonu funkce, proto jistě najde uplatnění i za platné právní úpravy.182 

Bezplatný výkon funkce přichází v úvahu zejména ve společnostech, které sledují také 

veřejně prospěšný cíl.183 

                                                 
181 Nebude-li sjednána smlouva o výkonu funkce z důvodu překážek na straně obchodní korporace, jejíž 

součástí má být na základě konsenzu stran ujednání o bezplatnosti funkce, nelze podle mého názoru 

„vnutit“ členovi orgánu obvyklou odměnu. Institut obvyklé odměny má smysl při ochraně dobré víry 

člena orgánu v nárok na odměnu, pakliže by měla být narušena zaviněním obchodní korporace. 
182 „V rámci přiměřeného použití tohoto ustanovení [mandátní smlouvy] lze potom dovodit, že není-li 

sjednán (nebo zákonem stanoven) bezúplatný výkon funkce, je výkon funkce úplatný.“ Rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 994/2005 ze dne 31.1.2007. 
183  Zöllner W., Noack U. In: BAUMBACH, A., HUECK, A., Zöllner, W, Noack, U.: Beck´sche 

Kommentare: GmbHG. 20. Auflage. München. Verlag C.H.Beck. 2013.  In: Beck-online [právní 

informační systém]. C. H. BECK [cit. 20.2.2015]. § 35. Marg. č. 63. Dostupné na: beck-online.beck.de. 



  

58 
 

Ačkoliv je důsledkem dohody smluvních stran bezplatnost výkonu funkce stejně 

jako u ostatních čtyř výše uvedených situací, je dle mého názoru vhodné uvádět dohodu 

stran samostatně. Dohoda je výsledkem shodných projevů vůle smluvních stran, 

přičemž jejich zamýšleným cílem je bezplatnost funkce. V ostatních čtyřech případech 

nastupuje bezplatnost výkonu funkce při nedodržení podmínek stanovených zákonem a 

má tedy sankční povahu. 

 

3.3.2. Bezplatnost podle § 59 odst. 3 ZOK 

Ustanovení § 59 odst. 3 ZOK stanoví bezplatnost smlouvy o výkonu funkce, 

není-li odměňování v této sjednáno v souladu se zákonem o obchodních korporacích. 

Uvedené ustanovení upravuje pouze případ, kdy smlouva o výkonu funkce je sjednána 

platně, ale ujednání o odměně je v rozporu s § 59 odst. 2 nebo § 60 ZOK. Podle názoru 

komentářové literatury „ustanovení § 59 odst. 3 zakládá nevyvratitelnou domněnku 

bezplatného výkonu funkce jako důsledek toho, že je odměňování ve smlouvě o výkonu 

funkce sjednáno v rozporu se zákonem o obchodních korporacích (tj. zejména 

s § 59 odst. 2 a § 60), tedy i toho, že ve smlouvě není sjednáno vůbec (když jeho 

sjednání ukládá § 60).“184 

Nesouhlasím však s posledním tvrzením v citaci, a tedy tím, že v případě 

nesjednání odměny ve smlouvě o výkonu funkce, je bezplatný výkon funkce důsledkem 

(sankcí) porušení zákona. Takové tvrzení by totiž vylučovalo legální a legitimní 

možnost smluvních stran sjednat bezplatný výkon funkce. Proto také bezplatnost funkce 

na základě dohody stran řadím do samostatného bodu. 

Bezplatnost výkonu funkce na základě § 59 odst. 3 ZOK nastává tehdy, když: 

a) není smlouva o výkonu funkce sjednána písemně nebo 

b) neobsahuje určení výše odměny nebo způsob jejího určení nebo 

c) není schválena nejvyšším orgánem společnosti. 

 

                                                 
184 Štenglová I. In: ŠTENGLOVÁ, HAVEL, CILEČEK, KUHN, ŠUK 2013 op. cit.  S. 151-152. 
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3.3.3. Bezplatnost v důsledku neexistence smlouvy o výkonu funkce 

Další důvod bezplatnosti výkonu funkce spočívá v neexistenci smlouvy 

o výkonu funkce. Neexistence smlouvy o výkonu funkce nastane především v případě, 

kdy ke sjednání smlouvy vůbec nedojde. Taková situace je zákonem předvídána 

a upravena. V tomto případě se budou práva a povinnosti mezi obchodní korporací 

a členem jejího orgánu řídit ustanoveními zákona o obchodních korporacích 

a přiměřeně se použijí také ustanovení občanského zákoníku o příkazu. Tato situace je 

podrobněji rozebrána v předchozí kapitole. Neexistencí smlouvy o výkonu funkce 

rozumím stav, kdy: 

a) není mezi smluvním stranami uzavřena smlouva o výkonu funkce nebo 

b) byla smlouva o výkonu funkce sice uzavřena, ale nepřihlíží se k ní, neboť se 

jedná o zdánlivé právní jednání z důvodu absence vůle jednající osoby, absence 

vážnosti projevu vůle nebo je právní jednání nesrozumitelné či neurčité. 

Souhlasím se závěrem, že „zdánlivost smlouvy o výkonu funkce (např. její 

nesrozumitelnost nebo neurčitost), nebude-li dodatečně zhojena, popřípadě jiné důvody 

zdánlivosti právního jednání ve smyslu § 551 a násl. obč. zák. založí právo člena 

orgánu na odměnu obvyklou podle komentovaného ustanovení [§ 59 odst. 4 ZOK], 

pokud by zdánlivost dotčené smlouvy o výkonu funkce byla způsobena obchodní 

korporací (z důvodu, že smlouva o výkonu funkce nebyla z důvodu na straně obchodní 

korporace pro zdánlivost „uzavřena“).“185 

Nebude-li smlouva o výkonu funkce uzavřena z  důvodů uvedených 

v § 59 odst. 4 ZOK, náleží členovi orgánu odměna obvyklá.  

 

3.3.4. Bezplatnost v důsledku neplatnosti smlouvy o výkonu funkce 

Neplatnost smlouvy o výkonu funkce odlišuji shodně jako J. Dědič od její 

neexistence.186 Neplatnost smlouvy o výkonu funkce, jakožto právního jednání upravuje 

v obecné rovině občanský zákoník v § 580 a n. Neplatné je právní jednání, které se příčí 

dobrým mravům nebo které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. 

                                                 
185 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
186 DĚDIČ 2013 op. cit.  
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Neplatné je také právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného nebo 

není učiněno ve formě předepsané zákonem, není-li vada dodatečně stranami zhojena. 

Zákon uvádí další důvody neplatnosti, jež pro rozebíranou problematiku nejsou 

relevantní.  

Jeden z důvodů neplatnosti smlouvy o výkonu funkce uváděný komentářovou 

literaturou spočívá v nedodržení písemné formy. Tento závěr považuji přinejmenším 

za problematický. 

Komentářová literatura se přiklání k relativní neplatnosti smlouvy o výkonu 

funkce „v případě nedodržení písemné formy při sjednávání smlouvy o výkonu 

funkce.“ Protože „se nejedná o takové porušení zákona, které by zjevně narušovalo 

veřejný pořádek ve smyslu § 588 obč. zák.“187 Relativní neplatnost je dovozována ve 

spojení s ustanovením § 582 odst. 1 ObčZ, podle něhož je právní jednání učiněné v jiné 

než zákonem předepsané formě neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí. 

S tímto závěrem nelze souhlasit. 

Vycházím z toho, že § 59 odst. 2 ZOK stanoví povinnou písemnou formu 

smlouvy o výkonu funkce. Ustanovení § 59 odst. 3 ZOK stíhá nesjednání odměňování 

ve smlouvě o výkonu funkce v souladu se zákonem o obchodních korporacích 

bezplatností. 

Občanský zákoník je subsidiárním zákonem vůči zákonu o obchodních 

korporacích a jeho ustanovení se použijí do té míry, do jaké se neuplatní speciální 

úprava. Občanskoprávní úprava neplatnosti právních jednání představuje bezpochyby 

obecnou úpravu, která se aplikuje, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích 

jinak. 188  Podle mého názoru tomu tak právě je v případě § 59 odst. 2 a 3 ZOK. 

Nedodržení podmínek stanovených v § 59 odst. 2 ZOK je postiženo „speciální“ sankcí 

bezplatnosti výkonu funkce, která vylučuje použití obecných ustanovení občanského 

zákoníku. 

                                                 
187 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
188 Viz např. speciální § 45 ZOK týkající se použití obecných ustanovení na rozhodnutí orgánu obchodní 

korporace. 
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Mylným se mně zdá názor, že „nedostatek předepsané písemné formy podle 

mého názoru nezakládá právní důsledky uvedené v § 59 odst. 3 [ZOK].“ 189  Podle 

§ 59 odst. 3 ZOK je výkon funkce bezplatný, není-li ujednán v souladu se zákonem 

o obchodních korporacích. Podmínky platného uzavření smlouvy o výkonu funkce se 

dělí na formální, obsahové a procedurální. Tyto všechny musí splňovat perfektní 

smlouva o výkonu funkce. Tento závěr podporuje i sama komentářová literatura (čímž si 

protiřečí), když tvrdí, že „ustanovení § 59 odst. 3 zakládá nevyvratitelnou domněnku 

bezplatného výkonu funkce jako důsledek toho, že je odměňování ve smlouvě o výkonu 

funkce sjednáno v rozporu se zákonem o obchodních korporacích (tj. zejména s § 59 

odst. 2 a § 60) (…).“ 190  Domnívám se, že nedodržení písemné formy vede 

k bezplatnosti výkonu funkce. 

Pokud bychom připustili, že se jedná o relativní neplatnost, jen těžko bychom 

hledali oporu pro ospravedlnění možnosti obchodní korporace dovolat se relativní 

neplatnosti smlouvy o výkonu funkce.191 Relativní neplatnost se používá „tam, kde vada 

právního jednání porušuje zájmy určité osoby (účastníka právního jednání, výjimečně 

i osoby třetí) a neplatnost je stanovena na ochranu takového zájmu.“192 Na relativně 

neplatné právní jednání se nahlíží jako na platné právní jednání, pokud není namítnuta 

neplatnost oprávněnou osobou. Podle § 586 odst. 1 ObčZ může vznést námitku 

neplatnosti jen osoba, na ochranu jejíhož zájmu je neplatnost právního jednání 

stanovena. Ochranu zájmu kapitálové společnosti poskytuje ustanovení § 59 odst. 2 a 3 

ZOK. Nebude-li smlouva o výkonu funkce obsahovat určení odměny dle § 60 ZOK 

nebo nebude-li schválena nejvyšším orgánem společnosti, nevznikne členovi orgánu 

nárok na odměnu za výkon funkce. Garanci řádného výkonu funkce poskytuje zákon 

jednotlivými ustanoveními o povinnostech člena orgánu a sankcemi za jejich 

nedodržení. Při takové konstelaci nevidím důvod, proč by byla obchodní korporace 

aktivně legitimována k namítnutí relativní neplatnosti smlouvy o výkonu funkce.  

Pokulhává také praktické využití aktivní legitimace k dovolání se neplatnosti 

smlouvy o výkonu funkce ze strany člena orgánu, nebude-li smlouva o výkonu funkce 

                                                 
189 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
190 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
191 „Z uvedeného důvodu se jedná o důvod toliko relativní neplatnosti, které se může ve smyslu § 586 odst. 

1 obč. zák. dovolat zásadně jak příslušná kapitálová společnost, tak dotčený člen orgánu kapitálové 

společnosti.“ Tamtéž. 
192 Handlar J. In: LAVICKÝ, P. a kol. 2014 op. cit. S. 2121. 
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uzavřena v písemné formě. Při uzavření smlouvy o výkonu funkce v jiné než písemné 

formě bude toto právní jednání stiženo „relativní neplatnosti, které se může ve smyslu 

§ 586 odst. 1 obč. zák. dovolat zásadně jak příslušná kapitálová společnost, tak dotčený 

člen orgánu kapitálové společnosti.“193  V souladu s § 586 odst. 2 ObčZ se považuje 

právní jednání za platné, pokud oprávněná osoba nenamítne neplatnost. Nedokážu si 

představit, že člen orgánu, který dostává sjednanou odměnu v ústně uzavřené smlouvě 

o výkonu funkce a schválenou nejvyšším orgánem, namítne neplatnost smlouvy. 

Dovoláním se relativní neplatnosti se stává právní jednání od počátku neplatné. 194 

Nejednalo-li by se o § 59 odst. 4 ZOK, musel by člen orgánu vydat obchodní korporaci 

do té doby poskytnutou odměnu z titulu bezdůvodného obohacení. 

Je tedy zřejmé, že se relativní neplatnosti nebude dovolávat člen orgánu. 

Komentářová literatura dovozuje oprávnění kapitálové společnosti namítnout relativní 

neplatnost ústně uzavřené smlouvy o výkonu funkce. 195  S tímto také nesouhlasím, 

protože v krajních případech by relativní neplatnost ústně uzavřené smlouvy o výkonu 

funkce mohla napomoci nepoctivému jednání. Je jistě možné, aby jednatel společnosti 

sjednal za společnost ústně smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s tímto novým 

členem. Za výkon funkce člena dozorčí rady podle této smlouvy náleží velkorysá 

odměna. Člen dozorčí rady nevznesl požadavek písemné formy a jednatel písemnou 

formu nezmínil. Smlouva obsahuje náležitosti dle § 60 ZOK a následně byla schválena 

valnou hromadou. Člen dozorčí rady se funkce ujme a vykovává ji řádně po dobu deseti 

měsíců. Podle závěrů komentářové literatury může kapitálová společnost vznést 

námitku neplatnosti smlouvy o výkonu funkce z důvodu nedodržení písemné formy, 

která je stanovena jak na ochranu člena orgánu, tak i na její. Smlouva o výkonu funkce 

se od počátku ruší, a protože nebyly naplněny podmínky § 59 odst. 4 ZOK, byl výkon 

funkce bezplatný a poskytnutá odměna za výkon funkce se stala bezdůvodným 

obohacením na straně člena orgánu. 

 

 

                                                 
193 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
194 Handlar J. In: LAVICKÝ, P. a kol. 2014 op. cit. S. 2121. 
195 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 59.  
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3.3.5. Bezplatnost podle § 777 odst. 3 ZOK 

Poslední důvod bezplatnosti výkonu funkce upravuje přechodné ustanovení 

v § 777 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, které stanoví povinnost uzpůsobit 

ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně zákonu o obchodních 

korporacích do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti. Sankcí za nesplnění 

je nevyvratitelná právní domněnka o bezplatnosti výkonu funkce, tzn. tentýž důsledek 

jako v případě § 59 odst. 3 ZOK.196 Na základě tohoto ustanovení dojde ke sjednocení 

smluv o výkonu funkce uzavřených před 1.1.2014 a po tomto datu, „aby vyhovovaly 

(zejména z hlediska odměňování, a to nejen peněžního, ale i věcného) požadavkům 

kladeným na obsah smluv o výkonu funkce novou právní úpravou. 197  Ustanovení 

§ 777 odst. 3 ZOK směřuje na § 59 a § 60 ZOK.198 

 Pro uzpůsobení smluv o výkonu funkce uzavřených před 1.1.2014 platnému 

právu zákon stanoví 6měsíční lhůtu. Ačkoli tato lhůta již uběhla, zaslouží si přesto více 

pozornosti.  

Předně panují nesrovnalosti ohledně posledního dne lhůty, přičemž se objevují 

dvě data 30.6.2014 a 1.7.2014. Posledně uvedené je správné a vychází z počítání 

lhůt v § 605 odst. 2 ObčZ, podle kterého konec lhůty určené podle měsíců připadá na 

den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, 

od níž se lhůta počítá. Skutečností, od níž se lhůta počítá, je nabytí účinnosti zákona 

o obchodních korporacích. Tímto dnem je 1.1.2014, poslední den lhůty pak připadá 

na 1.7.2014. Nesprávné datum bohužel uvádí i některá komentářová literatura.199 Mohlo 

by se zdát, že jde o marginální záležitost. Nicméně v případě neuzpůsobení smluv 

o výkonu funkce uzavřených přede dnem nabytí účinnosti zákona o obchodních 

korporacích se funkce vykonávaná na základě nich, stává počínaje 2.7.2014 bezplatnou. 

Plnění poskytnutá členovi orgánu po uplynutí lhůty jsou bezdůvodným obohacením 

a mohou být společností vymáhána. Jsem přesvědčen, že každý den v takovém případě 

hraje roli. 

                                                 
196 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 777. 
197 Tamtéž. 
198 Havel B. In: ŠTENGLOVÁ, HAVEL, CILEČEK, KUHN, ŠUK 2013 op. cit.  S. 980-981. 
199 Lasák J. In: LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 777.  
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 Nedojde-li k uzpůsobení smluv o výkonu funkce uzavřených před 1.1.2014 

z důvodu na straně obchodní korporace, mám za to, že členovi orgánu náleží odměna 

obvyklá za podmínek § 59 odst. 4 ZOK. Opačný názor vyvrací úmysl zákonodárce 

sjednotit „staré“ smlouvy o výkonu funkce s „novými“, při jejichž sjednávání je chráněn 

člen orgánu korporace v případě překážek na straně korporace. Nelze tedy souhlasit 

s názorem, že „v případě fikce bezplatnosti výkonu funkce, která by nastala dle 

přechodného ustanovení § 777 odst. 3 z. o. k., zřejmě není – vzhledem ke kategorické 

dikci daného ustanovení – možné uplatnit beneficium v podobě odměny obvyklé pro 

případy, kdy k uzpůsobení smlouvy o výkonu funkce nedojde z důvodů na straně 

obchodní korporace, (například smlouva o výkonu funkce nebude valnou hromadou 

schválena).“200  

Přípustnost pozdějšího uzpůsobení závisí na povaze 6měsíční lhůty, ve které 

měly být smlouvy o výkonu funkce uvedeny do souladu s novou právní úpravou. 

V úvahu připadají v zásadě dvě možnosti. 

Za prvé je 6měsíční lhůta pořádková a její uplynutí má sice za následek 

bezplatnost výkonu funkce, ale obchodní korporace neztrácí možnost pozdějšího 

uzpůsobení smluv o výkonu funkce. 201  Pro zajištění úplatného výkonu funkce je 

nezbytné uzavřít smlouvu o výkonu funkce, která splňuje formální a obsahové 

požadavky stanovené zákonem o obchodních korporacích. Tato smlouva musí být 

následně schválena nejvyšším orgánem společnosti. Výkon funkce se stává opět 

úplatným dnem účinnosti smlouvy o výkonu funkce. Schválení smlouvy nejvyšším 

orgánem společnosti tvoří podmínku její účinnosti, domnívám se nicméně, že členovi 

orgánu může náležet odměna ode dne uzavření smlouvy (není-li ve smlouvě o výkonu 

funkce stanoveno pozdější datum), ačkoli ke schválení smlouvy dojde později. 

Podle druhé možnosti je lhůta prekluzivní tzn. propadná. Uplynutí lhůty by tak 

způsobilo nenávratnou bezplatnost výkonu funkce. Uzpůsobení „starých“ smluv 

                                                 
200 KVAČKOVÁ 2014 op. cit. 
201 Obdobně jako dvouletá lhůta stanovená v § 777 odst. 5 ZOK. K této lhůtě J. Dědič uvádí: „Pokud jde 

o dvouletou lhůtu pro přizpůsobení se nové právní úpravě stanovenou v § 777 odst. 5 ZOK, považuji ji 

za lhůtu pořádkovou. Není žádný racionální důvod zakazovat obchodním korporacím, aby se podřídily, 

pokud jde o práva a povinnosti společníků, zákonu o obchodních korporacích i po 1.1.2016 jako celku 

jednoduchou větou ve společenské smlouvě (stanovách).“ DĚDIČ 2013 op. cit. Shodně Lasák J. In: 

LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL a kol. 2014 op. cit. § 777.  



  

65 
 

o výkonu funkce po 1.7.2014 by nebylo možné. Jediným způsobem, jak docílit sjednání 

úplatného výkonu dříve vzniklé funkce, by podle mého názoru bylo odvolání členů 

orgánů a jejich znovuzvolení. Takový výklad považuji za absurdní a neudržitelný. Proto 

se přikláním k první možnosti a považuji 6měsíční lhůtu pro uzpůsobení 

„starých“ smluv o výkonu funkce zákonu o obchodních korporacích za pořádkovou. 

Z vlastní zkušenosti vím o několika případech, kdy nedošlo k uzpůsobení 

„starých“ smluv o výkonu funkce. V souladu s výše uvedeným se výkon funkce 

na základě těchto smluv stal počínaje 2.7.2014 bezplatným. Nemám k dispozici 

statistiku, takže nedokážu odhadnout, o jak rozšířený fenomén se jedná. Koneckonců, 

i kdyby se problém dotýkal pouze těchto několika smluv o výkonu funkce, má smysl se 

jím zabývat.  

Výše jsem uvedl, že mi je známo několik případů neuzpůsobených smluv 

o výkonu funkce novému právu. V souladu s výše uvedeným se stal výkon funkce 

po 1.7.2014 bezplatným, přesto jsou odměny ve všech případech vypláceny dále. V této 

souvislosti jsem se setkal s dotazem, zda lze v současné době (únor 2015) zhojit více 

než půlroční stav, za kterého byly vypláceny odměny bez právního titulu. A poskytnout 

tak členům orgánu ochranu před případnými nároky společnosti či event. insolvenčního 

správce. Domnívám se, že taková možnost existuje. Nejprve dojde k uzavření nových 

smluv o výkonu funkce či dodatků k dosavadním, jež upraví odměňování v souladu 

s § 60 ZOK. Tyto smlouvy o výkonu funkce by navíc obsahovaly ujednání o tom, že 

se smluvní strany řídily touto smlouvou i před jejím uzavřením, a to od 2.7.2014. 

Smlouvy o výkonu funkce či změny dosavadních smluv následně schválí valná 

hromada. Při tomto postupu účinnost smlouvy o výkonu funkce předchází její platnosti. 

Přesto si myslím, že zákon tuto možnost nevylučuje. Vycházím přitom ze smyslu 

ustanovení o odměňování v kapitálových společnostech, podle kterého rozhodování 

o odměnách členů orgánů přísluší nejvyššímu orgánu obchodní korporace, protože 

„odměna je plnění, které vždy jde na úkor společníků (vlivem na velikost rozdělitelného 

zisku), a tedy by to měli být oni, coby nositelé reziduálního nároku, kdo o odměně 

rozhodnou (…).“ 202  Bude-li vůlí společníků, resp. akcionářů schválení poskytnuté 

odměny za výkon funkce zpětně, nenacházím důvod, proč to nepřipustit. 

                                                 
202 HAVEL 2011 op. cit. 
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3.4. Dílčí shrnutí 

Požadavky na smlouvu o výkonu funkce se u osobních a kapitálových společností 

výrazně liší.  Důvod spočívá ve skutečnosti, že „osobní společnosti jsou koncipovány 

tak, že jejich řízení a kontrola jejich činnosti náleží ze zákona plně jen jejím 

společníkům, záležitosti kapitálových společností mohou spravovat i osoby třetí.“203 

Organizační struktura osobních společností není tak rozmanitá, protože „[v osobních 

společnostech] nejsou na základě zákona žádné vnitřní orgány zřizovány - obchodní 

zákoník pouze stanoví určitá rámcová pravidla pro rozhodování o jednotlivých typech 

záležitostí a detailní úpravu ponechává ujednání společníků, které je obsaženo 

ve společenské smlouvě. Záležitosti společnosti tak mohou spravovat výhradně jen její 

společníci.“204  

V případě kapitálových společností zákon o obchodních korporacích stanoví 

formální, obsahové a procedurální náležitosti smlouvy o výkonu funkce. Zákon 

pro smlouvu předepisuje obligatorní písemnou formu, jejíž nedodržení podle mého 

názoru není stiženo relativní neplatností podle obecné úpravy občanského zákoníku, 

nýbrž zvláštní sankcí bezplatnosti funkce. Ustanovení § 60 ZOK stanoví demonstrativně 

obsahové náležitosti ujednání o odměňování ve smlouvě o výkonu funkce. Neurčí-li 

smlouva o výkonu funkce výši odměny nebo způsob jejího výpočtu, stává se výkon 

funkce opět bezplatným. Nezbytným předpokladem účinnosti smlouvy o výkonu funkce 

je její schválení nejvyšším orgánem společnosti. Souhlas může být udělen následně 

po nabytí platnosti smlouvy či před jejím uzavřením. Nelze vyloučit schvalování 

tzv. „formulářových“ smluv o výkonu funkce. 

Zákon o obchodních korporacích opustil koncepci, podle které náleží za výkon 

funkce členovi orgánu protiplnění, tj. odměna. Za platné právní úpravy se tak neuplatní 

judikatura Nejvyššího soudu ČR, podle níž je protiplnění jedním ze znaků smlouvy 

o výkonu funkce.205 Bude-li výkon funkce stižen bezplatností, obchodní korporace není 

povinna členovi orgánu za výkon funkce poskytnout jakékoli protiplnění – zákon 

                                                 
203 Pokorná J. In: POKORNÁ, KOVAŘÍK, ČÁP a kol. 2009 op. cit. § 66. 
204 Tamtéž. 
205 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 994/2005 ze dne 31.1.2007. 
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v tomto případě vylučuje bezdůvodné obohacení obchodní korporace.206  

Ke zmírnění disproporce v postavení člena orgánu a obchodní korporace 

upravuje § 59 odst. 4 ZOK situace, ve kterých chrání dobrou víru člena orgánu 

a poskytuje mu odměnu obvyklou v době uzavření smlouvy o výkonu funkce nebo, 

nebyla-li smlouva uzavřena, obvyklou v době vzniku funkce, je-li sjednaná smlouva 

o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o odměně neplatné z důvodu na straně 

obchodní korporace nebo nebyla-li smlouva o výkonu funkce z důvodu překážek 

na straně obchodní korporace uzavřena nebo nejvyšší orgán neschválí smlouvu 

o výkonu bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena orgánu obchodní korporace. 

                                                 
206 KVAČKOVÁ 2014 op. cit. 
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Závěr  

Cíl této práce spočíval v rozboru sporných či odbornou veřejností opomíjených témat 

souvisejících se smlouvou o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce představuje 

instrument, kterým si obchodní korporace a člen jejího orgánu mohou upravit vzájemná 

práva a povinnosti. Smlouvu o výkonu funkce nepovažuji za samostatný smluvní typ, 

protože zákon nestanoví její podstatné náležitosti. Uzavření smlouvy je dobrovolné 

a není podmínkou výkonu funkce. Ve smlouvě o výkonu funkce strany nejčastěji 

sjednají odměňování, neboť bez tohoto ujednání by byl výkon funkce bezplatný. 

 Rekodifikace soukromého práva vnesla do problematiky souběhu funkcí velkou 

právní nejistotu. Souběhem funkcí se rozumí v nejužším pojetí výkon obchodního 

vedení na základě pracovní smlouvy. Ačkoli panuje shoda napříč názorovými tábory, že 

odpadly důvody pro souběh, o to urputněji argumentují ve prospěch svého přesvědčení. 

Výsledkem je stav, za kterého nelze předvídat, jaký názor v této záležitosti převládne. 

Z opatrnosti lze doporučit neuzavírat pracovní smlouvu na výkon funkce. Domnívám 

se, že odkaz ve smlouvě o výkonu funkce na konkrétní ustanovení zákoníku práce 

přípustný je. Takto může být sjednána např. dovolená. 

Ustanovení občanského zákoníku o příkazu se na práva a povinnosti mezi 

obchodní korporací a členem jejího orgánu přiměřeně, ledaže ze smlouvy o výkonu 

funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne něco jiného. 

Z celkového počtu 15 ustanovení občanskoprávní úpravy příkazu se na vztah 

obchodní korporace a člena jejího orgánu subsidiárně aplikuje ustanovení 

§ 2432 odst. 1 ObčZ vyjma části před středníkem. Povinnosti příkazníka 

při nesprávném pokynu upravené v § 2433 ObčZ se omezují pouze na případy 

vyžádaných pokynů. Ve stejném rozsahu přichází v úvahu použití § 2435 ObčZ. 

Ustanovení § 2436 o náhradě nákladů a složení zálohy, § 2437 o náhradě škody, § 2441 

o zániku závazku z příkazu a § 2442 o povinnostech po zániku příkazu se aplikují 

v plném rozsahu. 

Nárok na odměnu může členovi orgánu vzniknout ze zákona, smlouvy o výkonu 

funkce či z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož 

působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce.  
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Zákon o obchodních korporacích klade silnější důraz na ujednání o odměňování 

ve smlouvě o výkonu funkce v kapitálových společnostech. Smlouvy o výkonu funkce 

v osobních společnostech zákon výslovně kvůli odlišné charakteristice těchto 

společností nepředpokládá, nelze je přesto úplně vyloučit.  Z jazykového a logického 

výkladu § 59 odst. 2 ZOK se na smlouvy o výkonu funkce v osobních společnostech 

nevztahují požadavky kladené na kapitálové společnosti. Tyto pak mohou být uzavírány 

ústně, nemusí obsahovat náležitosti podle § 60 ZOK a nemusí být schváleny nejvyšším 

orgánem společnosti. V případě kapitálových společností zákon přebírá formální 

a procedurální požadavky na smlouvy o výkonu funkce z obchodního zákoníku, 

ke kterým doplňuje navíc ještě obsahové náležitosti. Při nesplnění těchto požadavků 

postihuje výkon funkce bezplatnost, jakožto zvláštní druh sankce.   

Příčinou bezplatného výkonu funkce může být dohoda smluvních stran, splnění 

podmínek stanovených v § 59 odst. 3 ZOK, neexistence smlouvy o výkonu funkce, 

neplatnost smlouvy o výkonu funkce nebo splnění podmínek stanovených 

v § 777 odst. 3 ZOK. 

Nebude-li smlouva o výkonu funkce uzavřena z důvodu překážek na straně 

obchodní korporace, náleží členovi orgánu odměna obvyklá. 
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Resumé 

The purpose of this diploma thesis is to analyse certain aspects of the agreement on the 

performance of an office, a legal instrument with a long history in the Czech legal 

system. The foregoing type of agreement is regulated by the relevant provisions of the 

Act on Business Corporations (hereinafter the “ABC”). The paper focuses on the 

general definition of the agreement on the performance of an office, the subsidiary 

application of provisions relating to contract of mandate, as well as matters concerning 

the remuneration stemming from such agreements.  

The thesis is composed of an introduction, a main part comprising three 

chapters, and a conclusion. The individual topics make up chapters which are then 

divided into sub-chapters (the more extensive of which are further split into sections for 

the purposes of conciseness). The main conclusions of each chapter are summarised in 

a partial summary at the end of each chapter. The conclusion summarises all partial 

summaries and conclusions drawn from the thesis as a whole. 

The first chapter is introductory and defines the agreement on the performance 

of an office as a contract regulating the rights and obligations of a business corporation 

and a member of its body vis-à-vis each other. The terms of this type of agreement, the 

conclusion of which is not mandatory, are subject to the will of the contractual parties 

only. Moreover, chapter one deals with the possibility of concluding an agreement on 

the performance of an office in the form of a labour contract and the consequences 

arising from this alternative. 

 The second chapter focuses on the subsidiary application of provisions relating 

to contract of mandate. The aim of this chapter is to examine particular provisions of the 

Civil Code regarding contract of mandate and to determine whether these apply to the 

rights and obligations of a business corporation and a member of its body vis-à-vis one 

another. This issue has yet to be subjected to deeper analysis despite the fact that it is 

now the contract of mandate under the Civil Code instead of the former mandate under 

the Commercial Code that possesses the subsidiary application attribute. For the 

purposes of conciseness, this chapter is split into sixteen sub-chapters. Fifteen of these 

contain a discussion of the individual provisions relating to contract of mandate, the 

final subsequently concludes with a chapter summary.  
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 The third chapter discusses the issues related to remuneration terms 

in agreements on the performance of an office. Of all the newly introduced provisions 

regarding these agreements, it is particularly the provisions on remuneration that have 

undergone the largest changes in the ABC. Pursuant to statute, a failure to negotiate 

remuneration in an agreement on the performance of an office results in the obligation 

to perform the office gratuitously. On the other hand, however, the law protects 

members of executive bodies where the failure to negotiate or approve an agreement 

on the performance of an office is brought about by the business corporation. In these 

cases, the member of the body has a right to customary remuneration. The chapter is 

divided into four sub-chapters. The first two are devoted to the differences in 

remuneration based on the agreement on the performance of an office between personal 

companies and capital companies as well as the circumstances under which they come 

into existence. Remuneration clauses in capital companies must meet formal, 

substantive and procedural requirements, which are crucial for a valid and effective 

contract. Sub-chapter three focuses on the analysis of the gratuity of the agreement and 

the legal reasons for it. The gratuitous performance of an office may arise out of an 

agreement between the parties, the failure to conclude an agreement on the performance 

of an office or the invalidity thereof, or for the reasons set out in section 59 subsection 

3 ABC or section 777 subsection 3 ABC. Particular legal bases for gratuity are 

discussed in detail in separate sections of the relevant sub-chapter. 
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