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Úvod 

Souběh funkce člena statutárního orgánu1 a pracovního poměru je v právní praxi již 

mnohokrát řešeným a judikaturou nespočetněkrát rozsouzeným problémem, nicméně ani po 

téměř 25 letech judikaturního vývoje v otázce souběhů nejsou v praxi právní názory na tuto 

problematiku jednotné. 

Dlouhodobě byl judikaturou (nikoliv však praxí) přijímaný závěr, že souběh funkce 

člena statutárního orgánu a pracovního poměru v téže obchodní korporaci, jehož obsahem by 

byla činnost náležející do působnosti statutárního orgánu, je nepřípustný. Právní úprava 

souběhu však byla následně do českého právního řádu zavedena novelou Obchodního 

zákoníku, kterým byl souběh funkce za určitých podmínek umožněn, tedy až do přijetí 

rekodifikované právní úpravy Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, 

kterou byl Obchodní zákoník včetně této novelizace zrušen. Po rekodifikaci soukromého 

práva se tedy diskuse stran přípustnosti souběhů znovu stala aktuální. V nedávné době se 

k této věci rovněž vyjádřil i Ústavní soud, který se k otázce přípustnosti, či nepřípustnosti 

souběhu funkcí staví spíše zdrženlivě a nevyjádřil se jednoznačně pro nebo proti a více klade 

důraz na principy legální licence, autonomie vůle a smluvní svobody, tedy vůdčí principy 

soukromého práva.  

Cílem této práce je předložit rozbor problematiky souběhu funkcí v širších 

souvislostech, a to jak z hlediska obchodního práva, tak i práva pracovního včetně shrnutí 

relevantní judikatury. 

První kapitola této práce je zaměřena obecně na vymezení právnických a fyzických 

osob v soukromém právu včetně postavení fyzických osob v obchodních korporacích a jejich 

možné souběhy. 

Druhá kapitola se již zabývá výkonem funkce člena statutárního orgánu z hlediska 

obchodního práva, zejména s ohledem na podmínky, které jsou na osobu člena statutárního 

orgánu ze zákona kladeny, na okolnosti vzniku funkce člena statutárního orgánu a jeho práva 

a povinnosti. Závěrečná část této kapitoly je zaměřena na rozbor právní úpravy smlouvy 

o výkonu funkce člena statutárního orgánu, jakožto významného právního jednání 

upravujícího zejména otázku odměňování člena statutárního orgánu. 

                                                 

1 Sousloví „člen statutárního orgánu“ bude nadále pro větší přehlednost v této práci využíváno i pro případy, kdy 

je jím myšlen jednočlenný statutární orgán. 
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Třetí kapitola se již zaměřuje na pracovní poměr fyzických osob z hlediska Zákoníku 

práce a vymezení základních prvků pracovního poměru spolu s právy a povinnostmi 

zaměstnance a zaměstnavatele. V závěru se tato kapitola zabývá srovnáním pracovněprávního 

vztahu fyzické osoby a obchodněprávního vztahu člena statutárního orgánu k obchodní 

korporaci. 

Podstatnou roli v otázce souběhu funkce sehrála v minulosti judikatura, proto se čtvrtá 

kapitola zaměřuje na historický vývoj judikatury a právní úpravy ve vztahu k souběhům 

zejména s ohledem na možné přístupy k řešení problematiky souběhů v rozhodovací praxi 

soudů včetně argumentů pro a proti umožnění souběhů, které se v kruzích odborné veřejnosti 

objevily. 

Následující, pátá kapitola, se zabývá přístupem Ústavního soudu ve vztahu k jeho 

nedávným závěrům. Dále je v této kapitole řešen nedávný judikaturním vývoj reagující na 

postoje přednesené Ústavním soudem. 

Šestá kapitola této práce se zabývá výkonem funkce člena statutárního orgánu 

z hlediska práva sociálního zabezpečení a daňového práva, tedy zda je člen statutárního 

orgánu z titulu výkonu své funkce účasten v systémech sociálního zabezpečení a jakému 

daňovému režimu podléhá odměna člena statutárního orgánu v případě, že výkon jeho funkce 

není bezplatný. 

Konečně sedmá, závěrečná, kapitola této práce se zaměřuje na otázku, zda lze za 

současné právní úpravy souběhy připustit či nikoliv a jaké je možné řešení úpravy práv 

a povinností člena statutárního orgánu v obchodní korporaci.   
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1. Postavení fyzických osob v obchodních korporacích a jejich 

souběhy 

1.1. Obecné vymezení právnických a fyzických osob 

Nositeli práv a povinností, tedy subjekty práva, jsou v soukromém právu osoby 

fyzické a právnické, které mají schopnost nabývat pro sebe práva a zavazovat se 

k povinnostem (právní osobnost čili subjektivitu).  

Každý člověk je již od svého narození považován za osobu v právním slova smyslu, 

tedy za osobu fyzickou. Právní řád fyzickým osobám, na rozdíl od osob právnických, právní 

osobnost (subjektivitu) nepřiznává, ale deklaruje ji. Například v ustanovení § 19 odst. 1 

Občanského zákoníku se uvádí, že „[k]každý člověk má vrozená, již samotným rozumem 

a citem poznatelná práva, a tudíž se považuje za osobu.“2.  

Oproti tomu dle ustanovení § 20 odst. 1 Občanského zákoníku za právnickou osobu se 

považuje organizovaný útvar, kterému zákon právní osobnost přizná anebo jehož právní 

osobnost uzná. Z uvedeného tedy vyplývá, že ne všechny organizované útvary je možné 

automaticky považovat za subjekt práva. Právnické osoby je v prvé řadě možné dělit dle 

povahy právní úpravy na právnické osoby soukromého a veřejného práva. Vedle toho lze 

právnické osoby dělit i podle jejich povahy. Může se jednat o organizované společenství osob, 

tj. korporaci ve smyslu ustanovení § 210 Občanského zákoníku, či o účelově vyčleněný 

majetek, oddělený od jakéhokoliv jiného majetku, tj. fundaci ve smyslu ustanovení § 303 

Občanského zákoníku. 3 

 Z ustanovení Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích implicitně 

vyplývá další dělení korporací na obchodní korporace a „neobchodní korporace“, tj. takové, 

jejichž hlavní činností není podnikání, a tudíž dosažení zisku a mezi takové korporace se řadí 

spolky a společenství vlastníků jednotek.4 

                                                 

2 Srov. např. ustanovení článku 3 Listiny základních práv a svobod či ustanovení článku 2 Všeobecné deklarace 

lidských práv. 

3 ZOULÍK, F. in DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 272–273. 

4 ZOULÍK, F. in DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. op. 

cit. s. 273. 
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Zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 1 odst. 1 dále rozděluje obchodní 

korporace na obchodní společnosti a družstva (viz dále). 

Fyzická osoba může v obchodní korporaci zastávat různá postavení. V první řadě se 

fyzická osoba může podílet na samotné existenci obchodní korporace jako její člen (tj. 

společník, akcionář či člen družstva). Dále se fyzická osoba může podílet na obchodním 

vedení obchodní korporace jako člen jejího statutárního orgánu (tj. jednatel, člen 

představenstva akciové společnosti, resp. statutární ředitel akciové společnosti či člen 

představenstva družstva). Fyzická osoba může též zastávat funkci člena kontrolního orgánu 

obchodní korporace (tj. člen dozorčí či kontrolní rady a komise). A v neposlední řadě může 

fyzická osoba ve smyslu ustanovení § 6 Zákoníku práce pro obchodní korporaci vykonávat 

činnost v základním pracovněprávním vztahu jako její zaměstnanec. 

1.2. Fyzická osoba jako člen obchodní korporace 

Z hlediska formy účasti členů na existenci obchodní korporace lze obchodní korporace 

dělit na obchodní společnosti – mezi které se řadí společnosti osobní a kapitálové, a družstva.5  

Fyzické osoby se tedy mohou na životě obchodní korporace podílet jako její členové, 

resp. její společníci. Forma účasti společníků se liší podle charakteru obchodní korporace, 

tedy tím, zda se jedná o osobní či kapitálovou společnost anebo družstvo. 

Ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích jsou osobními 

společnostmi veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. Osobní společnosti se 

vyznačují tím, že jsou řízeny samotnými společníky, kteří za závazky společnosti ručí celým 

svým majetkem neomezeně. Tyto společnosti rovněž povinně nevytváří základní kapitál 

a společníci tak nenesou vkladovou povinnost.6 

Oproti tomu kapitálové společnosti, jejichž představiteli jsou společnost s ručením 

omezeným a akciová společnost, se naopak vyznačují tím, že vlastnictví společníků je 

odděleno od vlastnictví k majetku společnosti, přičemž ručení společníků je omezené či zcela 

vyloučené. Dle ustanovení § 132 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích ručí společníci 

                                                 

5 ČERNÁ, S. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 90. 

6 POKORNÁ J. in POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kol. Obchodní 

společnosti a družstva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. s. 9. 
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společnosti s ručením omezeným za dluhy společnosti společně a nerozdílně do výše 

nesplacených vkladů všech společníků dle stavu zapsaného v obchodním rejstříku. Oproti 

akcionáři akciové společnosti za závazky akciové společnosti neručí vůbec.7 

Zvláštní kategorií obchodní korporace jsou družstva, která mají ze zákona neomezený 

počet členů, přičemž výše základního kapitálu družstva je v čase proměnlivá, a to v závislosti 

na počtu členů družstva.8  

Úloha společníků v obchodní korporaci je velmi důležitá. Předně jsou to společníci, 

kteří projevem své vůle ve formě zakladatelského právního jednání zakládají obchodní 

korporaci, ale rovněž v průběhu její existence mají významný vliv na její chod a trvání.9 

Zpravidla společníci obchodní korporace tvoří její nejvyšší orgán, který rozhoduje 

o základních otázkách týkajících se existence obchodní korporace, jejího dalšího obchodního 

směřování, obsazení jejích orgánů, rozdělení zisku a krytí ztráty, případně schvaluje právní 

jednání, která mohou mít významný dopad na provoz obchodního závodu obchodní 

korporace. 

Tato práce se bude dále zabývat zejména postavením fyzických osob v kapitálových 

obchodních korporacích a souběhy těchto postavení. 

 

1.3. Fyzická osoba jako člen statutárního orgánu obchodní korporace 

Mimo postavení člena obchodní korporace se mohou fyzické osoby podílet na činnosti 

a podnikání obchodní korporace rovněž jako členové jejího statutárního orgánu. Podle 

ustanovení § 164 odst. 1 Občanského zákoníku člen statutárního orgánu zastupuje právnickou 

osobu ve všech záležitostech, přičemž je nositelem tzv. obchodního vedení, tj. zejména 

                                                 

7 JOSKOVÁ, L. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. op. 

cit. s. 365. 

8 ŠTENGLOVÁ, I. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. op. 

cit. s. 443. 

9 POKORNÁ, J. in POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kol. Obchodní 

společnosti a družstva. op. cit. s. 67. 
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pravomoci řídit podnikání obchodní korporace a uskutečňovat její podnikatelské záměry, a to 

včetně rozhodování v oblasti organizace a personálního obsazení společnosti.10 

Základním principem fungování statutárního orgánu je jeho nezávislost rozhodování 

o obchodním vedení obchodní korporace, do kterého zejména v kapitálových společnostech 

nemůže zasahovat ani nejvyšší orgán. 

V případě společnosti s ručením omezeným je statutárním orgánem podle ustanovení 

§ 194 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích jeden nebo více jednatelů. 

Naproti tomu statutárním orgánem akciové společnosti s dualistickým systémem 

vnitřního řízení je ve smyslu ustanovení § 435 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích 

představenstvo, které má charakter kolektivního orgánu. V akciové společnosti s monistickým 

systémem vnitřního řízení je statutárním orgánem ve smyslu ustanovení § 463 odst. 1 Zákona 

o obchodních korporacích statutární ředitel. 

Konečně, podle ustanovení § 705 Zákona o obchodních korporacích je kolektivním 

statutárním orgánem družstva představenstvo. 

1.4. Fyzická osoba jako člen kontrolního orgánu obchodní korporace 

Vedle statutárního orgánu, který zastupuje obchodní korporaci navenek, je neméně 

důležitý její kontrolní orgán. Mezi úkoly kontrolního orgánu patří zejména dohled nad 

činností statutárního orgánu obchodní korporace, předávání zpráv o své kontrolní činnosti 

nejvyššímu orgánu obchodní korporace, nahlížení do účetnictví obchodní korporace 

a kontrola údajů tam obsažených a zastupování obchodní korporace v soudních sporech se 

členy statutárních orgánů. 

V kapitálových společnostech je tato činnost svěřena zvláštním kontrolním orgánům 

označeným dozorčí rady. Zatímco v případě akciové společnosti s dualistickým systémem 

vnitřního řízení je dozorčí rada obligatorně zřizovaným orgánem, ve společnosti s ručením 

omezeným nemusí být v souladu s ustanovením § 201 odst. 1 Zákona o obchodních 

korporacích dozorčí rada zřízena, jestliže její zřízení nevyžaduje jiný zákon, a kontrolní 

činnost vykonávají její společníci. 

                                                 

10 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. srpna 2004, sp. zn. 29 Odo 479/2003. Publikovaný ve sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 80/2005. 
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Podle ustanovení § 715 Zákona o obchodních korporacích plní v družstvu funkce 

kontrolního orgánu kontrolní komise. 

1.5. Fyzická osoba jako zaměstnanec obchodní korporace 

Zatímco v případech obchodněprávních vztahů osob k obchodním korporacím 

popsaných výše mohly být účastníky kromě fyzických osob i osoby právnické, v případě 

pracovněprávního vztahu mohou být zaměstnanci podle ustanovení § 6 Zákoníku práce 

výlučně osoby fyzické.11  

Zaměstnanci vykonávají v pracovním poměru závislou práci, kterou se podle 

ustanovení § 2 odst. 1 Zákoníku práce rozumí „práce, která je vykonávána ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle 

pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně“. Dle 

ustanovení § 3 Zákoníku práce jsou základními podmínkami závislé práce její výkon 

v základním pracovněprávním vztahu, pokud není upraven zvláštními právními předpisy.12 

Základním pracovněprávním vztahem je pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami 

o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jednotlivé prvky výkonu závislé práce 

v základním pracovněprávním vztahu budou dále vymezeny v kapitole 3 této práce, která se 

bude tomuto tématu podrobně věnovat. 

1.6. Souběhy postavení fyzických osob v obchodní korporaci 

Souběh, resp. konkurence je situace, kdy se „sbíhají“ práva a povinnosti z více 

právních skutečností. 

Fyzické osoby mohou v obchodní korporaci zastávat současně různá postavení. Zcela 

typické je, že společník obchodní korporace je zároveň i členem statutárního či jiného orgánu 

obchodní korporace. V některých případech jsou souběhy vybraných funkcí vyloučeny přímo 

Zákonem o obchodních korporacích.  

                                                 

11 PICHRT, J. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014. s. 58. 

12 Například zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění 

a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění. 
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Zákon o obchodních korporacích výslovně vylučuje souběh funkce člena statutárního 

orgánu a kontrolního orgánu. V tomto případě by totiž mohlo docházet ke střetu zájmů, kdy 

by osoba oprávněná za obchodní korporaci jednat byla zároveň povinna svou činnost z pozice 

člena kontrolního orgánu kontrolovat a případně z toho vyvozovat následky. Ad absurdum by 

v konečném důsledku tato osoba zastupovala obchodní korporaci v řízení před soudem, 

v němž by vystupovala i v postavení protistrany.  

O souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru lze hovořit tehdy, 

pokud fyzická osoba vykonává v téže obchodní korporaci funkci člena statutárního orgánu, 

jakož i závislou práci v základním pracovněprávním vztahu.13 Souběh funkce člena 

statutárního orgánu a pracovního poměru může mít samozřejmě více podob. Teoreticky lze 

hovořit o souběhu v širším smyslu a o souběhu v užším smyslu.14 

Souběhem v širším smyslu lze chápat situaci, kdy jedna osoba pro obchodní korporaci 

vykonává funkci člena statutárního orgánu a současně vykonává práci, jejíž náplň se liší od 

práv a povinností člena statutárního orgánu. Tento souběh si lze v praxi představit u prací 

spočívajících v manuální, administrativní, technické a jiné obdobné činnosti.15 I v judikatuře 

Nejvyššího soudu je tento „typ“ souběhu považován za přípustný.16 

Souběhem v užším smyslu lze naopak chápat stav, kdy jedna osoba pro obchodní 

korporaci vykonává funkci člena statutárního orgánu a zároveň pro tutéž obchodní korporaci 

vykonává v pracovním poměru práci, jejíž náplň je vymezena obdobně jako povinnosti člena 

statutárního orgánu (např. činnost generálního ředitele).17 

  

                                                 

13 MORÁVEK, J. Několik poznámek k pověření obchodním vedením. HRKavárna [online]. 2012 [cit. 2017-02-

27]. Dostupné z: http://www.hrkavarna.cz/stale-rubriky/hr-human-relations/nekolik-poznamek-k-povereni-

obchodnim-vedenim/#.WBdjK9LhCUk. 

14 K dělení souběhu v užším a širším smyslu srov. PICHRT, J. Vybrané otázky právního postavení vrcholového 

managementu kapitálových společností z pohledu pracovního práva. Acta Universitatis Carolinae: Iuridica 

3 - 4/2007 České pracovní právo v kontextu evropského práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze nakladatelství 

Karolinum, 2008, 2007 (3-4), s. 63. 

15 Viz TOMŠEJ, J. Souběh funkcí po rekodifikaci. Acta Universitatis Carolinae: Iuridica 4/2014. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum, 2015, 2014(4), s. 64. 

16 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. listopadu 2004, sp. zn. 21 Cdo 1634/2004. 

17 TOMŠEJ, J. Souběh funkcí po rekodifikaci. op. cit. s. 64. 

http://www.hrkavarna.cz/stale-rubriky/hr-human-relations/nekolik-poznamek-k-povereni-obchodnim-vedenim/#.WBdjK9LhCUk
http://www.hrkavarna.cz/stale-rubriky/hr-human-relations/nekolik-poznamek-k-povereni-obchodnim-vedenim/#.WBdjK9LhCUk
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2. Výkon funkce člena statutárního orgánu z pohledu 

obchodního práva 

Člen statutárního orgánu obchodní korporace vykonává svou funkci 

v obchodněprávním vztahu, ze kterého jak členu statutárního orgánu, tak samotné obchodní 

korporaci plynou určitá práva a povinnosti.  

2.1. Podmínky výkonu funkce člena statutárního orgánu 

Kdo se chce stát členem statutárního orgánu obchodní korporace, musí především 

splňovat podmínky, které jsou upraveny v obecných ustanoveních Občanského zákoníku 

a dále v Zákonu o obchodních korporacích. Podmínky kladené na osobu člena statutárního 

orgánu se nevážou pouze k okamžiku vzniku funkce, ale musí být rovněž splněny i v průběhu 

výkonu funkce. Pokud člen statutárního orgánu přestane některou ze zákonných podmínek 

splňovat, jeho funkce ze zákona zaniká.18 

Předně člen statutárního orgánu, pokud je fyzickou osobou, musí být v souladu 

s ustanovením § 152 odst. 2 Občanského zákoníku plně svéprávný. Na rozdíl od právní 

osobnosti fyzická osoba nenabývá plné svéprávnosti již narozením, ale na základě zákonem 

předvídaných právních skutečností, a to buď dovršením zletilosti, resp. osmnáctého roku 

věku, uzavřením manželství před nabytím zletilosti či z rozhodnutí soudu.19 

Člen statutárního orgánu musí být rovněž bezúhonný ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 

Živnostenského zákona, kde je bezúhonnost vymezena negativně. Za bezúhonnou se podle 

tohoto ustanovení nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný 

čin spáchaný v souvislosti s jejím podnikáním anebo s předmětem podnikání, o který žádá, 

anebo ohlašuje provozování živnosti, pokud se na tuto osobu nehledí, jako by nebyla 

odsouzena. 

Zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 46 odst. 1 s odkazem na úpravu 

Živnostenského zákona dále požaduje, aby u člena statutárního orgánu nebyly naplněny 

                                                 

18 PATĚK, D. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. op. cit. 

s. 163. 

19 ŠUSTEK, P., ZUKLÍNOVÁ, M. in DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo 

hmotné. Svazek 1. op. cit. s. 220. 
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skutečnosti, které jsou překážkou provozování živnosti, tj. ty které jsou taxativně vymezeny 

v ustanovení § 8 Živnostenského zákona. Překážka v provozování živnosti je založena 

zejména, pokud se daná osoba ocitla v úpadku, anebo pokud byl této osobě uložen zákaz 

činnosti či jiná sankce, která podle Živnostenského zákona zakládá překážku v provozování 

živnosti. 

Na člena statutárního orgánu jsou kladeny i požadavky týkající se jeho solventnosti. 

V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích je ten, kdo se má stát 

členem orgánu obchodní korporace, povinen tuto korporaci či její zakladatele informovat o 

tom, zda bylo ohledně jeho majetku či majetku obchodní korporace, ve které působil 

v posledních třech letech, vedeno insolvenční řízení anebo řízení o diskvalifikaci.  

Rozhodnutím soudu podle ustanovení § 63 a násl. Zákona o obchodních korporacích 

mohou být vyloučeny (diskvalifikovány) osoby, které jako členové statutárního orgánu 

přivodily úpadek obchodní korporace, přispěly ke snížení majetkové podstaty obchodní 

korporace v rámci insolvenčního řízení, opakovaně a závažně porušily povinnost péče 

řádného hospodáře v posledních třech letech anebo jsou z porušení péče řádného hospodáře 

povinny k náhradě újmy. Na základě rozhodnutí soudu funkce člena statutárního orgánu 

zaniká, přičemž tento člen nesmí po dobu tří let vykonávat funkci člena statutárního orgánu 

ani jiné osoby v obdobném postavení. 

Překážkou výkonu funkce člena statutárního orgánu je rovněž vznik 

tzv. inkompatibility, tedy souběhu funkce člena statutárního orgánu a kontrolního orgánu, 

která je zmíněna v části 1.6 této práce. 

2.2. Vznik funkce člena statutárního orgánu 

Okamžik vzniku funkce člena statutárního orgánu je jak pro samotného člena, tak i pro 

obchodní korporaci podstatný. Od tohoto okamžiku totiž vznikají členu statutárního orgánu 

související práva, zejména tedy oprávnění za obchodní korporaci jednat, a povinnosti. 

Před vznikem obchodní korporace musí být první členové statutárního orgánu určeni 

v zakladatelském právním jednání. Funkce prvních členů statutárního orgánu následně vzniká 

až k okamžiku vzniku obchodní korporace.20 V průběhu trvání obchodní korporace vzniká 

                                                 

20 ČECH, P., ŠUK, P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). 1. vydání. Praha: Ivana 

Exnerová – BOVA POLYGON, 2016. s. 124. 
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funkce člena statutárního orgánu v případě kapitálových společností a družstev zejména 

volbou nejvyššího orgánu obchodní korporace. Další právní skutečností zakládající členství 

v orgánu obchodní korporace může být soudní rozhodnutí v případě, kdy není funkce člena 

statutárního orgánu obsazena a jsou tím ohroženy zájmy obchodní korporace.21 

S odkazem na ustanovení § 45 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích vzniká 

funkce člena statutárního orgánu v případě volby dnem, se kterým rozhodnutí příslušného 

orgánu spojuje vznik této funkce, případně dnem přijetí takového rozhodnutí. Předpokladem 

vzniku funkce člena statutárního orgánu je rovněž souhlas tohoto člena se vznikem jeho 

funkce.22 

2.3. Práva a povinnosti člena statutárního orgánu 

Se vznikem funkce člena statutárního orgánu vznikají rovněž i práva a povinnosti 

vymezující obchodněprávní vztah člena statutárního orgánu vůči obchodní korporaci.  

Člen statutárního orgánu předně podle ustanovení § 164 odst. 1 Občanského zákoníku 

může zastupovat obchodní korporaci ve všech záležitostech, přičemž Občanský zákoník a 

Zákon o obchodních korporacích vymezují další práva a povinnosti, které se k výkonu funkce 

člena statutárního orgánu vážou. 

2.3.1. Péče řádného hospodáře 

Občanský zákoník v ustanovení § 4 odst. 1 předpokládá23, „[…] že každá svéprávná 

osoba má rozum průměrného člověka […]“, přičemž je schopna v právním styku svého 

rozumu „[…] užívat s běžnou péčí a opatrností […]“. Nicméně s ohledem na to, že člen 

statutárního orgánu zastupuje obchodní korporaci ve všech záležitostech samostatně, klade na 

něj Občanský zákoník v ustanovení § 159 odst. 1 vyšší nároky, a to aby svou funkci 

vykonával „[…] s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí […]“, tj. s péčí 

řádného hospodáře. 

                                                 

21 PATĚK, D. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. op. cit. 

s. 168-169. 

22 ČECH, P., ŠUK, P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). op. cit. s. 125. 

23 Občanský zákoník tak stanoví za pomoci vyvratitelné právní domněnky.  
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S nezbytnou loajalitou jedná ten, kdo sleduje zájmy obchodní korporace 

a upřednostňuje je před vlastními zájmy. Tato povinnost se projevuje zejména při případném 

střetu zájmů obchodní korporace se zájmy člena statutárního orgánu, který má podle 

ustanovení § 54 Zákona o obchodních korporacích povinnost o této skutečnosti bez 

zbytečného odkladu informovat ostatní členy statutárního orgánu, popř. kontrolní orgán, 

jestliže byl zřízen, případně nejvyšší orgán. Tato informační povinnost vzniká již okamžikem 

zjištění možného střetu zájmů, nikoliv až okamžikem, kdy nastal. Kontrolní, případně 

nejvyšší orgán může tomuto členovi pozastavit na vymezenou dobu výkon jeho funkce.24 

Vedle popsaných povinností stanoví Občanský zákoník v ustanovení § 159 odst. 1 

povinnost jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi, přičemž ten, kdo podle ustanovení § 51 

odst. 1 Zákona o obchodních korporacích může „[…] při podnikatelském rozhodování 

v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní 

korporace […]“ tuto povinnost splní. Tudíž aby člen statutárního orgánu jednal v daném 

případě s péčí řádného hospodáře, musí si pro své rozhodnutí opatřit takové informace, aby na 

jejichž základě mohl za daných okolností rozhodnout. S ohledem na dynamičnost obchodních 

vztahů však nelze na členu statutárního orgánu požadovat, aby byl před přijetím rozhodnutí 

informován o všech okolnostech, které z daného právního jednání vyplývají, nicméně je spíše 

nutné tuto povinnost chápat tak, že se člen statutárního orgánu musí seznámit se všemi 

informacemi, které jsou v daném místě a čase dostupné.25 

Jednáním v obhajitelném zájmu obchodní korporace se rozumí, pokud člen 

statutárního orgánu nemá na výsledku rozhodování osobní zájem a sleduje-li zájem obchodní 

korporace. V tomto případě se jedná o modifikaci povinnosti loajality upravenou 

v Občanském zákoníku.26 

Skutečnost zda konkrétní osoba jednala s péčí řádného hospodáře, se vždy posuzuje 

podle toho, jakou péči by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, pokud by 

byla v obdobném postavení.  

 

                                                 

24 Srov. PATĚK, D. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 

op. cit. s. 175. 

25 LASÁK, J. in LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 419. 

26 ČECH, P., ŠUK, P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). op. cit. s. 160. 
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2.3.2. Zákaz konkurence 

Člen statutárního orgánu nesmí bez svolení společníků obchodní korporace podnikat 

v předmětu podnikání, který je shodný s předmětem podnikání dané obchodní korporace, a to 

ani ve prospěch jiných osob. Tento zákaz se vztahuje i pro členství ve statutárním či jiném 

orgánu jiné obchodní korporace (s výjimkou člena koncernu), jejíž předmět podnikání je 

shodný s předmětem podnikání této obchodní korporace.27 

2.3.3. Odpovědnost za škodu 

V případě, kdy člen statutárního orgánu s péčí řádného hospodáře nejedná, tedy 

nezjistí si veškeré potřebné informace ke kvalifikovanému rozhodnutí, případně rozhodne 

v rozporu se zájmy obchodní korporace, je vůči ní odpovědný nejen k náhradě škody, ale 

i nemajetkové újmy.28 Člen statutárního orgánu zásadně neodpovídá obchodní korporaci za 

výsledek svého jednání, ale pouze za řádný výkon funkce.29 

Z hlediska charakteru odpovědnosti v případě porušení péče řádného hospodáře není 

právní teorie zcela jednotná, nicméně zpravidla převládá názor, že v tomto případě jde 

o porušení smluvní odpovědnosti ve smyslu ustanovení § 2913 Občanského zákoníku, a tedy 

se jedná o odpovědnost objektivní.30 31 

Pod pojmem nemajetkové újmy si lze v případě obchodních korporací představit 

zejména zásah do jejich dobré pověsti.32 Nad rámec uvedených povinností je člen statutárního 

orgánu podle ustanovení § 53 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích rovněž povinen vydat 

                                                 

27 Viz ustanovení § 199, § 442, § 451 a § 710 Zákona o obchodních korporacích. 

28 Srov. PATĚK, D. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 

op. cit. s. 179. 

29 ČECH, P., ŠUK, P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). op. cit. s. 159. 

30 Tamtéž s. 174. 

31 PATĚK, D. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. op. cit. 

s. 179. 

32 LASÁK, J. in LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. I. díl. op. cit. s. 88. 
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prospěch, který získal, a to i v případě, pokud svým porušením povinnosti žádnou újmu 

nezpůsobil.33 

2.3.4. Odměňování 

Výkon funkce člena statutárního orgánu je v mnoha ohledech náročný, neboť právě na 

členu statutárního orgánu leží zásadní rozhodnutí týkající se života obchodní korporace, 

a proto je v zájmu obchodní korporace, aby byl člen statutárního orgánu za výkon své funkce 

náležitě odměněn. 

Zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 59 odst. 3 stanoví nevyvratitelnou 

právní domněnku bezplatnosti výkonu funkce. Pro vznik nároku na odměnu člena statutárního 

orgánu, musí být uzavřena smlouva o výkonu funkce upravující otázku odměňování. 

„Sankce“ bezplatnosti výkonu funkce statutárního orgánu se však s ohledem na dikci 

ustanovení § 61 odst. 1 Zákona o obchodních korporací nedotýká plnění, na která má člen 

statutárního orgánu zákonný nárok, anebo která jsou určena vnitřním předpisem schváleném 

orgánem obchodní korporace, v jehož působnosti je schvalování smlouvy o výkonu funkce. 

Jiná plnění než plnění vyplývající ze zákona, mohou být poskytnuta pouze se souhlasem 

orgánu, v jehož působnosti je schvalování smlouvy o výkonu funkce a pokud byl zřízen, je 

zapotřebí rovněž vyjádření kontrolního orgánu. 

2.4. Smlouva o výkonu funkce dle Zákona o obchodních korporacích 

Z hlediska úpravy vzájemných práv a povinností mezi členem statutárního orgánu 

a obchodní korporace zákon stanoví pouze jejich základní rozsah. V některých případech je 

potřeba zákonem stanovená základní pravidla konkretizovat a přizpůsobit je vnitřním 

potřebám obchodní korporace. K tomuto účelu slouží sjednání tzv. smlouvy o výkonu funkce. 

Zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 59 odst. 1 stanoví, že se právní poměr 

mezi členem statutárního orgánu a obchodní korporací řídí ustanoveními Občanského 

zákoníku o příkazu (ustanovení § 2430 a násl. Občanského zákoníku), pokud ze smlouvy 

o výkonu funkce nebo ze Zákona o obchodních korporacích neplyne něco jiného. Ze zákonné 

úpravy lze tedy vysledovat jistou hierarchii pramenů úpravy práv a povinností mezi obchodní 

                                                 

33 ČECH, P., ŠUK, P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). op. cit. s. 179. 
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korporací a členem jejího statutárního orgánu. Na prvním místě tedy jsou (i) kogentní 

ustanovení Zákona o obchodních korporacích, následovány (ii) kogentními ustanoveními 

Občanského zákoníku, posléze (iii) smlouvou o výkonu funkce, (iv) dispozitivními 

ustanoveními Zákona o obchodních korporacích a celou hierarchii uzavírají (v) ustanovení 

Občanského zákoníku o příkazu.34 

2.4.1. Sjednávání smlouvy o výkonu funkce 

Smlouva o výkonu funkce musí být v kapitálové společnosti uzavřena v písemné 

formě a schválena nejvyšším orgánem. Stejná pravidla se uplatní i pro její případné změny.  

S odkazem na ustanovení § 582 odst. 1 Občanského zákoníku zakládá nedodržení 

předepsané formy neplatnost smlouvy o výkonu funkce, kterou je však možné dodatečným 

ujednáním smluvních stran zhojit. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě nejedná o absenci 

formy, která zjevně narušuje veřejný pořádek, je následkem nedodržení předepsané formy 

relativní neplatnost smlouvy o výkonu funkce.35 Dovolat se neplatnosti může jak obchodní 

korporace, tak i člen jejího statutárního orgánu, ledaže neplatnost smlouvy o výkonu funkce 

sami způsobili. 

Pokud nedojde k uzavření smlouvy o výkonu funkce z důvodu překážek na straně 

obchodní korporace nebo nejvyšší orgán smlouvu o výkonu funkce neschválí bez zbytečného 

odkladu po vzniku funkce člena statutárního orgánu, má dle ustanovení § 59 odst. 4 Zákona o 

obchodních korporacích tato skutečnost vliv na výši odměny tohoto člena. V takovém případě 

se odměna člena statutárního orgánu určí jako odměna obvyklá v době uzavření smlouvy, 

pokud byla smlouva o výkonu funkce uzavřena, v opačném případě se odměna určí jako 

obvyklá v době vzniku funkce za činnost, která je obdobná činnosti, jíž vykonával. 

2.4.2. Obsah smlouvy o výkonu funkce 

Zákon o obchodních korporacích výslovně neobsahuje úpravu obsahu smlouvy 

o výkonu funkce.  

                                                 

34 LASÁK, J. in LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. I. díl. op. cit. s. 493. 

35 Tamtéž s. 505. 
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Zákon o obchodních korporacích obsahuje v ustanovení § 60 povinné náležitosti 

smlouvy o výkonu funkce z hlediska odměňování člena statutárního orgánu, přičemž absence 

těchto náležitostí nezpůsobuje automaticky neplatnost celé smlouvy o výkonu funkce.36 Ve 

smlouvě tedy musí být vymezeny všechny složky odměny člena statutárního orgánu, a to 

i včetně případných věcných plnění (např. poskytnutí služebního automobilu, telefonu 

a počítače), či plnění v podobě příspěvků do systému penzijního připojištění nebo dalších 

plnění.37 Smlouva o výkonu funkce dále musí určit výši odměny člena statutárního orgánu 

a způsob jejího výpočtu, případně určit pravidla pro výplatu zvláštních odměn či podílu na 

zisku, pokud mohou být členovi statutárního orgánu přiznány, či další podoby poskytnutí 

odměny.  

Pokud by smlouva o výkonu funkce vylučovala např. povinnost člena statutárního 

orgánu k náhradě újmy způsobené obchodní korporaci porušením péče řádného hospodáře, 

právo odvolat tohoto člena orgánem, který jej do funkce jmenoval, či jiná práva a povinnosti 

vyplývající z kogentních ustanovení Zákona o obchodních korporacích a Občanského 

zákoníku, budou tato ustanovení smlouvy o výkonu funkce neplatná.38 Rovněž bez pozornosti 

by nemělo zůstat ustanovení § 53 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, které stanoví 

zdánlivost těch právních jednání obchodní korporace, která omezují odpovědnost člena jejích 

orgánů. 

V praxi se často obchodní korporace ve smlouvě o výkonu funkce zavazují, že členovi 

statutárního orgánu poskytnou potřebné vybavení (auto, osobní počítač, telefon apod.), 

kancelář atd. Velmi často si smluvní strany ve smlouvě o výkonu funkce sjednávají obdobná 

práva a povinnosti jako v případě pracovněprávní úpravy Zákoníku práce. Ve smlouvách o 

výkonu funkce se tedy mnohdy vyskytuje i úprava dovolené, konkurenční doložky, závazků 

obchodní korporace hradit za člena statutárního orgánu pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejném zdravotním pojištění, popř. 

jiná obdobná plnění.39  

                                                 

36 ŠTENGLOVÁ, I. in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních 

korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 153. 

37 Tamtéž. 

38 Srov. LASÁK, J. in LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních 

korporacích. Komentář. op. cit. s. 495. 

39 Tamtéž s. 496. 
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3. Pracovní poměr v obchodní korporaci 

Jak již bylo uvedeno výše v části 1.5. této práce, fyzická osoba může být s obchodní 

korporací v pracovním poměru podle Zákoníku práce, který upravuje výkon závislé práce 

a právní poměry zaměstnanců a zaměstnavatelů v základních pracovněprávních vztazích. 

Pouze v základním pracovněprávním vztahu lze vykonávat závislou práci, přičemž základním 

pracovněprávním vztahem dle ustanovení § 3 Zákoníku práce je „[…] pracovní poměr 

a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr […] (tj. na 

základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce). V souladu s ustanovením 

§ 2401 Občanského zákoníku a výše citovaného ustanovení § 3 Zákoníku práce lze tedy 

usuzovat, že závislou práci (jejíž definice bude podrobně probrána níže) je možné vykonávat 

pouze v základním pracovněprávním vztahu podle Zákoníku práce, případně ve služebním 

poměru dle Zákona o státní službě či Zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů. 

3.1. Založení a vznik pracovního poměru a základní náležitosti pracovní 

smlouvy 

Vzniku pracovního poměru podle Zákoníku práce předchází jeho založení, a to 

uzavřením pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zákoník práce svěřuje 

výběr zaměstnanců zcela do rukou zaměstnavatele, který vybírá zaměstnance zejména 

z hlediska požadované kvalifikace. Zaměstnavatel je povinen před uzavřením pracovní 

smlouvy seznámit budoucí zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro ně budou 

z pracovního poměru vyplývat včetně podmínek, za jakých budou svou práci vykonávat. Od 

zaměstnanců smí zaměstnavatel požadovat pouze takové informace, které bezprostředně 

souvisí s uzavřením pracovní smlouvy.40 

Pracovní smlouva je dvoustranné právní jednání, kterým zaměstnavatel se 

zaměstnancem zakládá pracovní poměr. Pracovní smlouva musí podle ustanovení § 34 odst. 1 

Zákoníku práce obsahovat „druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

[…] místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce […] vykonávána, [a] den 

nástupu do práce“. Zákoník práce dále vyžaduje, aby pracovní smlouva byla uzavřena 

                                                 

40 BĚLINA, M. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. op. cit. s. 169-172. 
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písemně. Pokud zaměstnanec však již započal s výkonem práce pro zaměstnavatele, nelze se 

neplatnosti pracovní smlouvy z důvodu absence písemné formy dovolávat.41 

Podle ustanovení § 36 Zákoníku práce pracovní poměr vzniká dnem nástupu do práce. 

Pokud zaměstnanec ve sjednaný den do práce nenastoupí, aniž by nastala překážka bránící mu 

v nástupu do práce, nebo se o vzniku takové překážky zaměstnavatel během týdne nedozví, 

může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. 

3.2. Základní prvky pracovního poměru 

Jak již bylo uvedeno výše, pracovní poměr je jedním ze základních pracovněprávních 

vztahů podle Zákoníku práce. Obdobně jako v případě občanskoprávních poměrů se pracovní 

poměr skládá ze tří prvků – subjekty, objekt (předmět) a obsah.42 

3.2.1. Subjekty pracovněprávních vztahů  

Subjekty pracovního poměru jsou zaměstnanec a zaměstnavatel. Jak již bylo uvedeno 

v části 1.5. této práce, zaměstnancem je dle ustanovení § 6 Zákoníku práce fyzická osoba, 

která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Způsobilost 

fyzické osoby zavázat se k výkonu závislé práce je speciálně upravena v ustanovení § 35 

Občanského zákoníku. K výkonu závislé práce se může zavázat již nezletilý, který dovršil 

patnácti let věku. Den nástupu do práce nezletilého nesmí předcházet dni, kdy nezletilý 

ukončí povinnou školní docházku.43 Zaměstnavatelem je dle ustanovení § 7 Zákoníku práce 

osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce, tedy jak osoba fyzická, 

                                                 

41 Tamtéž 172-173. 

42 BERAN K. in DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. op. 

cit. s. 131. 

43 S účinností ke dni 27. 2. 2017 bylo ustanovení § 35 Občanského zákoníku změněno novelou provedenou 

zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. 

Dle dosavadní právní úpravy mohl zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl věku šestnácti let rozvázat 

pracovní poměr nezletilého, pokud takový krok byl nutný v zájmu vzdělávání, vývoje a zdraví nezletilého. Spolu 

se změnou ustanovení § 35 Občanského zákoníku bylo rovněž zrušeno ustanovení § 56a Zákoníku práce, které 

k okamžitému zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého vyžadovalo navíc přivolení soudu.  
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tak osoba právnická.44 Způsobilost fyzické osoby být zaměstnavatelem závisí na její 

svéprávnosti, přičemž obecně je vyžadována plná svéprávnost.45 

3.2.2. Objekt (předmět) pracovního poměru 

Předmětem pracovního poměru jako základního pracovněprávního vztahu je výkon 

závislé práce. Z legální definice pojmu závislé práce obsažené v § 2 odst. 1 Zákoníku práce 

vyplývá, že zaměstnanec je při výkonu závislé práce podřízen zaměstnavateli, musí 

respektovat pokyny zaměstnavatele a podle těchto pokynů svou práci pro zaměstnavatele 

vykonávat. Zaměstnanec rovněž nevykonává závislou práci vlastním jménem, ale jménem 

zaměstnavatele. Zaměstnanec se dále nesmí nechat při výkonu své práce zastoupit, vykonává 

tedy závislou práci osobně. Mimo legální definici pojmu závislé práce obsahuje ustanovení 

§ 2 odst. 2 Zákoníku práce podmínky jejího výkonu (které již nejsou součástí legální definice 

závislé práce).46 Závislou práci je tedy možné vykonávat pouze za mzdu, plat nebo odměnu za 

práci (v případě tzv. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), přičemž tato práce 

musí být vykonávána v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném 

dohodnutém místě, a to na náklady a odpovědnost zaměstnavatele. 

3.2.3. Obsah pracovního poměru 

Obsahem pracovního poměru jsou vzájemná práva a povinnosti zaměstnance 

a zaměstnavatele. Zaměstnanec má povinnost osobně vykonávat pro zaměstnavatele práci na 

základě jeho pokynů. Odpovídajícím právem zaměstnavatele je pak oprávnění požadovat 

po zaměstnanci výkon práce a udělovat zaměstnanci pokyny. Naopak základní povinností 

zaměstnavatele je poskytnout zaměstnanci za vykonanou práci odměnu, mzdu nebo plat, 

čemuž odpovídá oprávnění zaměstnance po zaměstnavateli tuto úplatu za vykonanou práci 

požadovat. Dalšími povinnostmi například může být povinnost loajality zaměstnance vůči 

zaměstnavateli, tudíž povinnost mlčenlivosti, poctivosti a diskrétnosti či povinnost 

                                                 

44 PICHRT, J. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. op. cit. s. 58. 

45 Tamtéž s. 62. 

46 ŠTEFKO, M. Vymezení závislé a nelegální práce. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, právnická fakulta. 

s. 86. 
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zaměstnavatele pečovat o své zaměstnance, tedy povinnost zajišťovat takové podmínky, které 

jsou pro výkon sjednané práce vhodné.47 

Zaměstnavatel se musí dále vyvarovat diskriminačního zacházení se zaměstnanci, a to 

zejména na úrovni odměňování a zajišťování rovných podmínek pro práci. Zákoník práce 

a úprava zákazu diskriminace v něm obsažená se řídí principem, že za stejnou práci (podle 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti) má náležet stejná odměna.48 Zaměstnavatel je rovněž 

povinen dbát osobních práv zaměstnanců, zejména chránit jejich soukromí na pracovišti 

a nepodrobovat je bez závažného důvodu sledování, odposlechům apod. a chránit jejich 

osobní údaje před zneužitím.49 

Zaměstnanec je povinen při výkonu své práce dodržovat povinnosti vyplývající pro 

něj z příslušných ustanovení Zákoníku práce. Základní povinnosti zaměstnance jsou 

vymezeny v ustanovení § 301 Zákoníku práce.50 Zaměstnanec je dále povinen prohlubovat 

svou kvalifikaci, spolupracovat s ostatními zaměstnanci, dodržovat pracovní dobu, řádně 

a včas plnit svěřené úkoly a využívat poskytnuté výrobní prostředky k plnění svých 

pracovních úkolů a řádně se svěřenými prostředky hospodařit (srov. dále).51  

Vyšší požadavky jsou dále kladeny na tzv. vedoucí zaměstnance, tj. zaměstnance, kteří 

jsou oprávněni dávat podřízeným zaměstnancům pokyny, řídit a kontrolovat jejich práci.52 

                                                 

47 HŮRKA, P., BEZOUŠKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 76. 

48 VYSOKAJOVÁ, M. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. op. cit. s. 158-159. 

49 Tamtéž s. 162-163. 

50 Předmětné ustanovení § 301 Zákoníku práce zní:  

„Zaměstnanci jsou povinni 

a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s 

právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, 

b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní 

úkoly, 

c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se 

k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, 

d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek 

zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými 

zájmy zaměstnavatele.“ 

51 VYSOKAJOVÁ, M. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. op. cit. s. 165-166. 

52 Tamtéž s. 167. 



30 

 

3.3. Rozdíl v úpravě pracovního poměru a výkonu funkce člena statutárního 

orgánu  

Nejdůležitější funkcí pracovního práva, a tedy i Zákoníku práce a dalších 

pracovněprávních předpisů je ochrana zaměstnance jako slabší strany v pracovněprávních 

vztazích,53 čímž se pracovní právo a vztahy z něj vyplývající v mnohém liší od 

obchodněprávních a občanskoprávních vztahů. 

3.3.1. Princip autonomie vůle 

Výchozím principem občanského a obchodního práva je princip autonomie vůle, který 

je zakotven v ustanovení § 1 odst. 2 Občanského zákoníku, s čímž souvisí i značná převaha 

norem dispozitivní povahy upravujících občanskoprávní poměry.54 Oproti tomu v pracovním 

právu je občanskoprávní zásada dispozitivnosti právní úpravy a autonomie vůle významně 

omezena. 55 Zákoník práce v ustanovení § 4a stanoví, že „[o]dchylná úprava práv nebo 

povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo 

povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše 

přípustné“, přičemž povinnosti zaměstnance mohou být odchylně upraveny pouze na základě 

ujednání zaměstnavatele a zaměstnance. Zákoník práce dále v ustanovení § 4a odst. 3 

s odkazem na ustanovení § 363 vymezuje ustanovení, od kterých je možné se odchýlit pouze 

ve prospěch zaměstnance. 

3.3.2. Vznik právního vztahu 

Odlišnost mezi obchodněprávním vztahem člena statutárního orgánu 

a pracovněprávním vztahem zaměstnance lze nalézt již v otázce vzniku takového právního 

poměru. Obchodněprávní poměr člena statutárního orgánu je založen zvolením nejvyšším 

orgánem obchodní korporace. Pracovní poměr se zásadně zakládá pracovní smlouvou, tedy 

                                                 

53 BĚLINA, M. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. op. cit. s. 4. 

54 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. in DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo 

hmotné. Svazek 1. op. cit. s. 33. 

55 ŠTEFKO, M. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. op. cit. s. 51. 
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dvoustranným právním jednáním zaměstnance a zaměstnavatele (nestanoví-li Zákoník práce 

jinak). 

3.3.3. Vázanost pokyny nadřízeného 

Zásadním rozdílem, který odlišuje pracovněprávní vztahy a pracovní poměr od 

obchodněprávního poměru člena statutárního orgánu, spočívá právě v míře podřízenosti 

zaměstnance, resp. člena statutárního orgánu vůči zaměstnavateli (obchodní korporaci). 

V souladu s výše uvedeným lze závislou práci vykonávat pouze v základním 

pracovněprávním vztahu, tudíž aby bylo možné určit, zda se v konkrétním případě jedná 

o výkon závislé práce, a tedy o pracovní poměr, vyvinuly se v soudní praxi dva testy, a to test 

nadřízenosti zaměstnavatele a test závislosti na zaměstnavateli.56 

Podle testu nadřízenosti zaměstnavatele se o výkon závislé práce jedná v případě, kdy 

zaměstnavatel kontroluje, jakou činnost zaměstnanec provádí a jakým způsobem plní své 

pracovní úkoly. V souladu se závěry uvedenými v kapitole 2 výkon funkce člena statutárního 

orgánu tudíž nesplňuje test nadřízenosti zaměstnavatele, a proto se o výkon závislé práce 

nejedná.57  

Jak již bylo uvedeno, pracovní poměr je vztahem ryze osobní povahy (zaměstnanec se 

nemůže nechat při výkonu závislé práce zastoupit). V souladu s ustanovením § 159 odst. 2 

Občanského zákoníku „[č]len voleného orgánu vykonává funkci osobně“, avšak i z této 

úpravy platí některé výjimky. Člen voleného orgánu může zmocnit jiného člena téhož orgánu, 

aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.58 Obdobně je možné pro jednotlivý případ zmocnit 

člena voleného orgánu, aby obchodní korporaci zastupoval při určitém právním jednání. 

Uvedené neplatí pro případy, kdy členové statutárního orgánu zmocní zastupováním obchodní 

korporace třetí osobu.59 

                                                 

56 ŠTEFKO, M. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti obecného 

občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. s. 30. 

57 Tamtéž s. 32-33. 

58 Takovou plnou moc lze udělit pouze jako speciální plnou moc pro jednotlivé případy (viz ustanovení § 159 

odst. 2 in fine Občanského zákoníku). 

59 DVOŘÁK, T. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 531. 
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S podřízeností zaměstnance vůči zaměstnavateli také souvisí povinnost zaměstnance 

vykonávat svou práci podle pokynů zaměstnavatele. Oproti tomu člen statutárního orgánu 

kapitálové obchodní společnosti není v otázkách týkajících se obchodního vedení podřízen 

pokynům jiných osob. 

Test závislosti zaměstnance na zaměstnavateli naopak spočívá v určení, zda je 

zaměstnanec osobně a hospodářsky podřízen zaměstnavateli, tj. zda je na něm existenčně 

závislý.60 S tímto testem souvisí i tzv. integrační či organizační test, který spočívá v určení, 

zda je zaměstnanec při výkonu práce součástí organizace práce u zaměstnavatele, zda je 

výkon jeho práce dlouhodobě koordinován zaměstnavatelem a zaměstnanec je nucen 

spolupracovat s ostatními zaměstnanci zaměstnavatele, zda je zaměstnavateli v pracovní době 

k dispozici a je zcela odkázán na administraci práce u zaměstnavatele (také jinak, zda 

zaměstnanec vykonává práci osobně, jménem zaměstnavatele, dle pokynů zaměstnavatele 

a pro zaměstnavatele).61 

3.3.4. Odpovědnost za škodu 

Člen statutárního orgánu odpovídá objektivně za škodu způsobenou při výkonu funkce 

obchodní korporaci v plném rozsahu, přičemž je na členu statutárního orgánu, aby prokázal, 

že povinnost péče řádného hospodáře nezanedbal.62 U odpovědnosti zaměstnance za škodu 

záleží na tom, zda se jedná o odpovědnost obecnou, která je zásadně odpovědností za zavinění 

(viz ustanovení § 250 odst. 1 Zákoníku práce) či o zvláštní druh odpovědnosti.  

V případě obecné odpovědnosti zaměstnance musí zaměstnavatel zaměstnanci 

prokázat jeho zavinění (zaměstnanec není povinen prokazovat, že způsobenou škodu 

nezavinil). Předpokladem vzniku odpovědnosti zaměstnance za škodu tedy je (i) vznik škody 

zaměstnavateli, (ii) porušení povinností na straně zaměstnance, (iii) příčinná souvislost mezi 

porušením povinností zaměstnance a vznikem škody a (iv) úmyslné či nedbalostní zavinění 

zaměstnance.63 Rozsah náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí dle ustanovení § 257 

                                                 

60 ŠTEFKO, M. Pracovní právo v kontextu občanského práva. op. cit. s. 44. 

61 ŠTEFKO, M. Vymezení závislé a nelegální práce. op. cit. s. 224-225. 

62 Tamtéž s. 212. 

63 BĚLINA, M. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. op. cit. s. 311. 
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odst. 2 Zákoníku práce64 přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se 

čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, ledaže zaměstnanec způsobil 

škodu úmyslně, v opilosti anebo pod vlivem jiných návykových látek. 

Vedle výše popsané obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu se rozlišují ještě 

zvláštní druhy odpovědnosti zaměstnance, a to odpovědnost za nesplnění povinnosti 

k odvrácení škody (dle ustanovení § 251 Zákoníku práce), odpovědnost za schodek na 

svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (dle ustanovení § 252 a násl. 

Zákoníku práce), a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí (dle ustanovení § 255 Zákoníku 

práce).65  

Zaměstnanec je povinen upozornit svého vedoucího zaměstnance na hrozící škodu. 

Pokud zaměstnanec tuto svou povinnost zanedbá, ačkoliv by při splnění této povinnosti bylo 

zabráněno bezprostřednímu vzniku škody, může zaměstnavatel po tomto zaměstnanci 

požadovat náhradu škody. Podle ustanovení § 258 Zákoníku práce se při určení výše náhrady 

škody přihlédne zejména k okolnostem, které bránily splnění povinnosti zaměstnance 

a k významu škody pro zaměstnavatele; výše náhrady škody nemůže přesahovat částku 

rovnající se trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. 

U odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat, a u odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí je jedním z předpokladů vzniku této 

odpovědnosti uzavření tzv. dohody o hmotné odpovědnosti,66 resp. dohody o odpovědnosti za 

ztrátu svěřených věcí (u věcí, jejichž hodnota nepřesahuje 50 000 Kč, postačí pouze písemné 

potvrzení o svěření těchto věcí zaměstnanci), tyto dohody lze uzavřít jen v písemné formě se 

zaměstnancem, který dosáhl 18 let věku. Další odlišností od obecné odpovědnosti 

zaměstnance za škodu je presumpce zavinění zaměstnance (jedná se tedy o odpovědnost 

objektivní). Odpovědnosti se lze zprostit, pokud zaměstnanec prokáže, že ke škodě došlo bez 

jeho zavinění. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, za které zákon v ustanovení 

                                                 

64 Zajímavostí je, že se citované ustanovení použije i pro určení výše náhrady v případě škody způsobené 

ředitelem státního podniku (který je v pozici statutárního orgánu státního podniku), viz ustanovení § 12a zákona 

č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění. 

65 BĚLINA, M. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. op. cit. s. 311. 

66 Dohoda o hmotné odpovědnosti je v praxi obecně používaným označením, ke kterému se přiklání i literatura 

(viz např. BĚLINA, M. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. op. cit. s. 312). Zákoník práce v ustanovení § 252 

odst. 1 však užívá legislativní zkratky „dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty“. 
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§ 252 odst. 1 považuje „hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které 

jsou předmětem obratu či oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat, 

po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny“, vzniká, pokud nastane rozdíl mezi skutečným 

stavem těchto hodnot a stavem v evidenci (tedy vznikne schodek či manko). Dle ustanovení 

§ 259 Zákoníku práce je zaměstnanec povinen škodu vzniklou schodkem na svěřených 

hodnotách nebo ztrátou svěřených věci nahradit v plné výši. 

3.3.5. Odměňování 

Rozdíly mezi pracovním poměrem a obchodněprávním vztahem člena statutárního 

orgánu lze rovněž nalézt v otázce odměňování. V případě člena statutárního orgánu musí být 

odměna schválena nejvyšším orgánem obchodní korporace (resp. sjednána ve smlouvě 

o výkonu funkce, kterou schvaluje nejvyšší orgán obchodní korporace). V pracovním právu se 

rozlišují tři druhy odměny za práci, a to mzda, plat a odměna z dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti. Mzda je základním peněžitým plněním poskytovaným 

zaměstnancům dle Zákoníku práce. Plat je peněžité plnění poskytované zaměstnancům 

některým z vyjmenovaných zaměstnavatelů. Plat se tedy dle ustanovení § 109 odst. 3 

Zákoníku práce týká zaměstnanců státu, územních samosprávných celků, státních fondů, 

příspěvkových organizací (pokud jsou náklady na platy zaměstnanců vyčleněny z rozpočtu 

zřizovatele nebo z úhrad dle zvláštních předpisů), školských právnických osob zřízených 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, 

nebo zaměstnanců regionální rady regionu soudržnosti. 

Mzdu lze sjednat smluvně, buď ujednáním obsaženým v pracovní smlouvě či jiné 

dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, anebo v kolektivní smlouvě. Mzdu je možné 

také jednostranně určit ve vnitřním předpisu anebo ve mzdovém výměru. Dle ustanovení 

§ 122 odst. 1 Zákoníku práce plat určuje zaměstnavatel, a to dle Zákoníku práce a nařízení 

vlády vydaného k provedení ustanovení upravujících minimální mzdu, zaručenou mzdu, 

platové třídy, způsob a pravidla zařazování zaměstnanců do nich, příplatek za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí a zvláštní příplatek zaměstnanců za výkon práce v podmínkách 

spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží a rizikem ohrožení života a zdraví. 

V případě zaměstnanců, kteří jsou zároveň statutárním orgánem zaměstnavatele 

(např. generální ředitel státního podniku) určuje mzdu nebo plat dle ustanovení § 113 odst. 2 
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a § 233 odst. 3 Zákoníku práce, ten, kdo tohoto zaměstnance na jeho pracovní místo 

ustanovil.67 

Mzda či plat zaměstnance nesmí být nižší než minimální mzda stanovená v ustanovení 

§ 111 odst. 2 Zákoníku práce, který je proveden nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí 

a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění. 

V současné době je výše minimální mzdy stanovena v částce 11 000 Kč anebo v částce 66 Kč 

za hodinu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. V ustanoveních týkajících se 

minimální mzdy se projevuje tzv. ochranná funkce mzdy. Pokud mzda zaměstnance 

nedosahuje stanovené minimální mzdy, má zaměstnanec nárok na doplatek ve výši rozdílu 

mezi minimální mzdou a mzdou, kterou skutečně pobírá.68 Institut zaručené mzdy poskytuje 

zaměstnancům ochranu před nedostatečným ohodnocením jejich práce, a to stanovením 

úrovní zaručené mzdy odstupňované dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané 

práce.69 

3.3.6. Zánik právního vztahu 

Jak pracovní poměr, tak výkon funkce člena statutárního orgánu může zaniknout 

rozličnými způsoby. Kromě smrti fyzické osoby či zániku právnické osoby může funkce člena 

statutárního orgánu zaniknout uplynutím funkčního období, ale také odvoláním člena 

statutárního orgánu z funkce či jeho odstoupením. Člen statutárního orgánu může být odvolán 

z funkce z jakéhokoliv důvodu.70 V případě odstoupení z funkce člena statutárního orgánu je 

právní úprava přísnější. Člen statutárního orgánu nesmí dle ustanovení § 59 odst. 5 Zákona o 

obchodních korporacích ze své funkce odstoupit v době, která je pro obchodní korporaci 

nevhodná. Funkce následně končí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení 

z funkce, neschválí-li příslušný orgán dřívější termín zániku funkce. 

                                                 

67 KAHLE, B. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. op. cit. s. 236. 

68 tamtéž s. 238. 

69 ÚLEHLOVÁ, H. in HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. op. cit. s. 262. 

70 PATĚK, D. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Práv o obchodních korporací. op. cit. 

s. 171. 
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S výjimkou rozvázání pracovního poměru ve zkušební době, dohodou či výpovědí 

ze strany zaměstnance se i v otázce skončení pracovního poměru významně projevuje 

ochranná funkce pracovního práva. Ochrana zaměstnance spočívá zejména v omezení 

zaměstnavatele jednostranně ukončit pracovní poměr výpovědí bez udání důvodu, případně 

z jiného důvodu než z důvodů taxativně vymezených v ustanovení § 52 Zákoníku práce. 

Zaměstnavatel však ani při naplnění některého ze zákonných důvodů výpovědi nemůže 

pracovní poměr zaměstnance vypovědět, pokud je zaměstnanec v tzv. ochranné době.71 

Ochrannou dobou se dle ustanovení § 53 odst. 1 Zákoníku práce rozumí, je-li zaměstnanec 

uznán dočasně práce neschopným (pokud si pracovní neschopnost nepřivodil úmyslně, 

v opilosti nebo po aplikaci jiné návykové látky) anebo ode dne podání návrhu na ústavní 

ošetřování nebo nástupu do lázeňského léčení do dne jejich ukončení, při výkonu vojenského 

cvičení nebo služby v operačním nasazení (od doby doručení povolávacího rozkazu do 

uplynutí dvou týdnů po propuštění z vojenské služby), v době, kdy je zaměstnanec uvolněn 

pro výkon veřejné funkce, v době těhotenství zaměstnankyně a mateřské dovolené a dále i 

v případě zaměstnance po dobu rodičovské dovolené a konečně v době, po kterou je 

zaměstnanec pracující v noci uznán lékařem neschopným pro výkon noční práce. Před 

jednostranným rozvázáním pracovního poměru zaměstnavatelem neposkytuje zákon ochranu, 

ačkoliv je zaměstnanec v ochranné době, pokud je výpověď dána z důvodu organizačních 

změn zaměstnavatele, pokud nastanou důvody pro okamžité skončení pracovního poměru 

zaměstnavatelem či pro porušení povinností zaměstnance zvlášť hrubým způsobem.72 

V případě výpovědi ze strany zaměstnance i zaměstnavatele skončí pracovní poměr 

uplynutím výpovědní doby, která ze zákona činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem 

měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena, a končí 

posledním dnem příslušného měsíce. Bez výpovědní doby (tedy okamžitě) může být pracovní 

poměr ukončen zaměstnavatelem, pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný 

trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jeden rok, resp. byl-li 

odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti 

                                                 

71 BĚLINA, M. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. op. cit. s. 191. 

72 V úpravě výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je nicméně vždy dána zvláštní 

ochrana těhotným zaměstnankyním a zaměstnankyním na mateřské dovolené či zaměstnankyním 

a zaměstnancům na rodičovské dovolené. 
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s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň šest měsíců nebo pokud 

zaměstnanec porušil právní předpisy vztahující se k jeho práci zvlášť hrubým způsobem. 

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud na základě lékařského 

posudku nemůže dále vykonávat svou práci bez ohrožení svého zdraví a nebyl přeložen na 

jinou práci anebo pokud zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat do patnácti 

dnů po splatnosti. Zaměstnanci, který využil možnosti okamžitého ukončení pracovního 

poměru, náleží alespoň náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu 

odpovídající délce výpovědní doby.  

3.3.7. Závěr 

Z výše uvedeného srovnání úpravy pracovního poměru a úpravy výkonu funkce člena 

statutárního orgánu vyplývá, že v případě výkonu funkce není členovi statutárního orgánu 

poskytována ochrana v takové míře jako zaměstnanci v pracovním poměru. Výkon funkce 

člena statutárního orgánu může být i bezplatný, což je situace v případě zaměstnance naprosto 

nemyslitelná. Zaměstnanec je při výkonu své práce odpovědný za případnou způsobenou 

škodu, ale rozsah náhrady škody je, na rozdíl od člena statutárního orgánu, v případě 

zaměstnance (s určitými výjimkami) omezen. Nicméně člen statutárního orgánu má při 

výkonu své funkce jistou míru autonomie a volnosti, oproti tomu zaměstnanec musí dbát 

a respektovat pokyny zaměstnavatele. Zaměstnanec je dále chráněn před náhlým ukončením 

pracovního poměru z libovůle zaměstnavatele, naopak člen statutárního orgánu takto chráněn 

není a v případě odvolání končí jeho funkce okamžitě, resp. ke dni, k jakému byl odvolán, 

přičemž ochrana není poskytována ani v případě těhotných členek statutárního orgánu (viz 

dále). 
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4. Souběhy v rozhodovací praxi obecných soudů 

Problematika souběhů se v české právní praxi vyskytuje prakticky již od okamžiku, 

kdy byla do právního řádu zavedena úprava obchodních společností a družstev. Pracovní 

právo v mnoha ohledech poskytuje zaměstnancům významnou ochranu především v oblasti 

náhrady škody z odpovědnosti zaměstnance, ochrany před ukončením pracovního poměru, 

odstupného, minimální mzdy apod. Vzhledem k požadavkům kladeným na výkon funkce 

člena statutárního orgánu se někteří statutární zástupci obchodních společností snažili 

„pojistit“ před možnými negativními jevy vyplývajícími z titulu výkonu funkce člena 

statutárního orgánu, a proto se pokoušeli na výkon své funkce aplikovat pracovněprávní 

předpisy.73 Ani v současné době po rekodifikaci soukromého práva není otázka přípustnosti 

souběhů zcela uzavřena a tato problematika je nadále živým a aktuálním tématem.  

4.1. Historický vývoj judikatury a právní úpravy souběhů 

Jedním z prvních soudních rozhodnutí, které se zabývalo podstatou a otázkou 

souběhů, byl rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. dubna 1993 sp. zn. 6 Cdo 

108/1992, publikovaný ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 13/1995. Vrchní 

soud v Praze v této věci projednával spor o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního 

poměru. Žalobkyně spolu s dalšími třemi osobami založila společnost s ručením omezeným, 

se kterou všichni společníci měli uzavřenou pracovní smlouvu. Žalobkyně, která byla rovněž 

jednatelkou společnosti, navíc vedle pracovní smlouvy uzavřela se společností další vedlejší 

dohody, jejichž předmětem bylo ujednání o úhradě poplatků za používání telefonní stanice 

a o používání vlastního motorového vozidla. V průběhu existence společnosti došlo mezi 

ostatními společníky a žalobkyní k neshodám, které vyvrcholily okamžitým zrušením 

pracovního poměru žalobkyně. Ta se následně u soudu domáhala určení neplatnosti 

okamžitého zrušení pracovního poměru a po společnosti požadovala úhradu ušlé mzdy 

a dalších nároků vyplývajících z jejího pracovního poměru. Vrchní soud v Praze v tomto 

případě dovodil, že pracovněprávní úkony činí jménem společnosti především její statutární 

orgán, přičemž činnost člena statutárního orgánu není vykonávána v pracovním poměru, a to 

                                                 

73 Viz DRÁPAL, L. Jiné činnosti než závislá práce v základních pracovněprávních vztazích. Právní rádce. Praha: 

Economia, 2017, 2017(2), s. 48-49, obdobně též TOMŠEJ, J. Souběh funkcí po rekodifikaci. op. cit. s. 61. 
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ani v případě, kdy je tento člen společníkem společnosti. Vrchní soud v Praze dále uvedl, že 

„[f]unkce statutárního orgánu společnosti totiž není druhem práce ve smyslu ustanovení § 29 

odst. 1 písm. a) zák. práce [pozn. Zákoníku práce z roku 1965] a vznik a zánik tohoto 

právního vztahu není upraven pracovněprávními předpisy a řídí se obsahem společenské 

smlouvy“. Vrchní soud v Praze v této věci rovněž judikoval, že pracovní poměr člena 

statutárního orgánu může být platný, pokud jeho náplní není výkon funkce člena statutárního 

orgánu.74 

Obecné soudy na shora citované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze navázaly, 

přičemž východiskem pro posuzování přípustnosti či nepřípustnosti souběhů se v soudní praxi 

stala zejména míra překryvu činností vyplývajících z pracovního poměru člena statutárního 

orgánu a z jeho obchodněprávního vztahu. Například Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 

17. listopadu 1998, sp. zn. 21 Cdo 11/1998 v souladu se závěry Vrchního soudu v Praze 

konstatoval, že skutečnost, že fyzická osoba byla ustavena statutárním orgánem obchodní 

korporace, není na překážku tomu, aby tato osoba vykonávala pro tu samou obchodní 

korporaci též práci v pracovním poměru, „pokud jeho náplní není výkon činnosti statutárního 

orgánu“. Jinými slovy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že pokud náplň práce vykonávané na 

základě pracovní smlouvy není zahrnuta v náplni činnosti vykonávané členem statutárního 

orgánu, tj. není obchodním vedením a zastupováním společnosti navenek, není takto sjednaná 

pracovní smlouva neplatná, pokud byly zachovány další zákonné předpoklady. Důležitou 

otázkou pro posouzení platnosti souběžné pracovní smlouvy tedy ve světle judikatury je, zda 

nedošlo k naplnění střetu zájmů mezi zájmy společnosti, za niž člen statutárního orgánu jedná 

a uzavírá za ni pracovní smlouvu, a zájmy tohoto člena statutárního orgánu, který se hodlá stát 

zaměstnancem předmětné společnosti. Dle názoru Nejvyššího soudu je vyloučeno, aby za 

společnost sjednala a podepsala pracovní smlouvu osoba, která je rovněž druhou smluvní 

stranou smlouvy, jsou-li zájmy společnosti a této osoby ve vzájemném rozporu, přičemž i tyto 

skutečnosti musí být obecnými soudy rovněž posuzovány. Lze tedy uzavřít, že pracovní 

poměr člena statutárního orgánu není a priori neplatný, ale neplatnost pracovního poměru 

člena statutárního orgánu se též musí posuzovat zejména k okolnostem, za kterých byla daná 

pracovní smlouva uzavřena, a s ohledem na skutečnou náplň sjednaného druhu práce. 

                                                 

74 Srov. RADA, I. Kdy je možný souběh funkce člena představenstva a.s. a vedoucího zaměstnance. Personální 

a sociálně právní kartotéka. Praha: Wolters Kluwer, 2006, 2006(1), s. 29. 
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V jiné věci se Nejvyšší soud ve vztahu k souběhům zabýval i nárokem na odměnu za 

výkon funkce v případě zjištěné neplatnosti souběžného pracovního poměru, pokud dotyčná 

osoba již započala se souhlasem společnosti s výkonem práce podle neplatné pracovní 

smlouvy, tj. pracovala v tzv. faktickém pracovním poměru, a dovodil, že „[f]yzické osobě 

však vždy musí být vydán neoprávněný majetkový prospěch (bezdůvodné obohacení), který 

vznikl tím, že zaměstnavatel přijal od fyzické osoby plnění z neplatného právního úkonu“.75 

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2010, sp. zn. 29 Cdo 2379/2010 je rovněž 

možné uvažovat o bezdůvodném obohacení člena statutárního orgánu vůči obchodní 

korporaci, a to ve výši rozdílu mezi odměnou tomuto členovi statutárního orgánu ve 

skutečnosti vyplacenou a odměnou, na kterou by měl člen statutárního orgánu nárok podle 

obchodněprávních předpisů, přičemž v této souvislosti je vždy potřeba přihlédnout i ke 

skutečnosti, zda v projednávaném případě nevznikl tzv. faktický pracovní poměr a zda se 

naopak na úkor člena statutárního orgánu neobohatila společnost. 

Otázkou odměňování a dalších mzdových i nemzdových nároků plynoucích ze 

souběžného pracovního poměru se Nejvyšší soud České republiky zabýval například 

v rozsudku ze dne 17. srpna 2004, sp. zn. 21 Cdo 737/2004. V tomto případě žalobce pracoval 

pro společnost na pozici generálního ředitele a současně byl členem jejího statutárního 

orgánu, přičemž následně byl ze své funkce odvolán a týden poté jeho pracovní poměr ve 

společnosti skončil dohodou o rozvázání pracovního poměru. Žalobce se následně domáhal 

po společnosti „náhrady“ za skončení pracovního poměru, neboť pro případ jeho ukončení za 

současného odvolání z funkce člena statutárního orgánu měl se společností uzavřenou 

dohodu, na základě které měl v takovém případě na tuto „náhradu“ nárok. Podle Nejvyššího 

soudu nejde v případě „náhrady“ tak, jak byla ujednána mezi žalobcem a společností, o plnění 

z pracovněprávních vztahů, a to zejména z toho důvodu, že se nejedná o mzdový nárok 

upravený Zákoníkem práce z roku 1965, a z tohoto důvodu posoudil ujednání o „náhradě“ 

jako neplatné. Nejvyšší soud v projednávaném případě neposoudil „náhradu“ ani jako 

odstupné, neboť to bylo možné poskytnout zaměstnanci pouze při skončení pracovního 

poměru výpovědí či dohodou o rozvázání pracovního poměru, přičemž důvodem pro skončení 

pracovního poměru měly být pouze tzv. organizační důvody. Předmětem projednávaného 

                                                 

75 viz např. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. listopadu 1998, sp. zn. 21 Cdo 11/1998, 

zveřejněný ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 63/99 a rozsudek Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 13. září 2002, sp. zn. 21 Cdo 1850/2001, dostupný z http://nsoud.cz. 

http://nsoud.cz/
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sporu byla i otázka nároku žalobce na roční odměnu z pracovního poměru generálního 

ředitele. V této souvislosti Nejvyšší soud vytkl obecným soudům, že se dostatečně nezabývaly 

otázkou, zda se v tomto případě v souladu s judikaturou Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího 

soudu nejednalo o neplatný souběh (tedy zda se činnost generálního ředitele obsahově 

překrývala s činností člena statutárního orgánu) a zda žalobce nemá pouze nárok na odměnu 

určenou členu statutárního orgánu valnou hromadou společnosti.  

Lze říci, že napříč senáty občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího 

soudu panovala v otázce souběhů shoda. Další pochyby stran přípustnosti či nepřípustnosti do 

praxe vnesl Nejvyšší správní soud, a to rozsudkem ze dne 21. dubna 2004, č.j. 3 Ads 39/2003-

85. V tomto případě se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou, zda je odměna z výkonu 

funkce člena představenstva akciové společnosti (konkrétně se v projednávaném případě 

jednalo o banku) zahrnuta do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální 

zabezpečení. Ze stanov společnosti Nejvyšší správní soud zjistil, že členy představenstva této 

společnosti mohou být pouze generální ředitel a jeho náměstci (kteří byli zaměstnanci 

společnosti), a tedy je nutné odměnu člena představenstva do vyměřovacího základu 

pro pojistné na sociální zabezpečení zahrnout jako příjem zaměstnance. Nicméně Nejvyšší 

správní soud se nicméně v odůvodnění citovaného rozsudku zabýval pouze ustanovením 

stanov společnosti a bohužel nevycházel v odůvodnění z ustanovení § 8 odst. 2 zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do 31. července 2009, který uváděl, že 

„[s]tatutární orgán musí být nejméně tříčlenný a musí být složen z vedoucích zaměstnanců 

banky“, a tudíž se jednalo o souběh nařízený zákonem, a nikoliv stanovami společnosti. Na 

základě tohoto rozsudku Nejvyššího správního soudu se bylo možné setkat se závěrem, že 

pokud stanovy společnosti určí, že členem statutárního orgánu musí být zaměstnanec, je 

takový souběh přípustný.76 V jiné věci77 naopak Nejvyšší správní soud s odkazem na 

konstantní judikaturu Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze, a to zejména s poukazem 

na závěry týkající se nepřípustnosti souběhu z důvodu překryvu náplně činnosti, rozhodl, že 

v souvislosti se souběhem funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru není 

dotyčný člen statutárního orgánu účasten na nemocenském pojištění z titulu jeho neplatné 

                                                 

76 RADA, I. Souběh funkce (člena) statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance. Právní rozhledy. Praha: C. H. 

Beck, s.r.o., 2006, 2006(1), s. 24. 

77 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 9. prosince 2010, č. j. 3 Ads 119/2010-58. 

Dostupné z http://nssoud.cz.  

http://nssoud.cz/


42 

 

pracovní smlouvy. Toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vyvolalo žhavou diskusi, 

jejímž výsledkem byla snaha zrovnoprávnit postavení členů statutárních orgánů 

a zaměstnanců alespoň v rámci systémů sociálního zabezpečení, neboť členové statutárních 

orgánů podle tehdy platných předpisů upravujících nemocenské pojištění nebyli nemocensky 

pojištěni, a to ani na dobrovolné bázi.78  

4.2. Zavedení institutu pověření obchodním vedením do Obchodního zákoníku 

Ani relativní konzistentnost judikatury tedy nevnesla do řešení otázky přípustnosti 

souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v téže obchodní korporaci 

klid a stále se v praxi hledaly cesty, jak pro členy statutárních orgánů získat výhody 

vyplývající ze zaměstnaneckého poměru. Situace vyvrcholila přijetím zákona č. 351/2001 Sb., 

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012. Tímto zákonem byl do 

Obchodního zákoníku v ustanovení § 66d zaveden institut „pověření obchodním vedením“. 

V souladu s novou úpravou Obchodního zákoníku mohl na základě pověření statutárního 

orgánu člen statutárního orgánu, který mohl být zároveň i zaměstnancem obchodní korporace, 

vykonávat obchodní vedení v pracovním poměru, který se samozřejmě řídil Zákoníkem práce. 

To neplatilo pro otázku odpovědnosti člena statutárního orgánu za výkon funkce s péčí 

řádného hospodáře, která se i nadále řídila Obchodním zákoníkem. Pověření obchodním 

vedením podle ustanovení § 66d Obchodního zákoníku nicméně nezahrnovalo otázku 

odměňování pověřeného člena statutárního orgánu. Sjednání nebo určení mzdy, resp. odměny 

bylo svěřeno orgánu, který byl oprávněn rozhodovat o odměňování statutárního orgánu. 

Za další slabinu této právní úpravy lze považovat absenci ustanovení, které by 

upravovalo otázku vzniku pracovního poměru v případě jednočlenných statutárních orgánů, 

tj. otázku tzv. samokontraktace, a to vzhledem k tomu, že tím, kdo je oprávněn za společnost 

činit pracovněprávní úkony, je výlučně statutární orgán, resp. jeho pověřený člen, přičemž na 

nejvyšší orgán společnosti byly přeneseny pouze některé dílčí otázky týkající se obsahu 

pracovního poměru člena statutárního orgánu, nikoliv jeho založení a vzniku. Nová právní 

úprava tedy nevyřešila ani problém spočívající ve střetu zájmů.79  

                                                 

78 MORÁVEK, J. Několik poznámek k pověření obchodním vedením. Op. cit. 

79 TOMŠEJ, J. Souběh funkcí po rekodifikaci. op. cit. s. 66. 



43 

 

Tato právní úprava byla dále považována za nedůslednou též z hlediska vymezení 

kompetencí statutárního orgánu a jeho člena v případě, kdy je člen statutárního orgánu 

současně zaměstnán na pozici generálního ředitele, ale pro platnost právního jednání, které 

obchodní korporace činí, je nutné, aby bylo podepsáno všemi členy statutárního orgánu. 

V této souvislosti nelze opomenout tzv. generální zmocnění osoby pověřené při provozování 

podniku (resp. závodu z hlediska současné právní úpravy), a tedy ani vnitřní omezení 

jednatelských oprávnění z hlediska obchodního vedení nevylučuje, aby daná osoba (generální 

ředitel) mohla jednat ve všech věcech, ve kterých zpravidla jedná, samostatně. V takovém 

případě tedy pověření obchodním vedením ztrácí smysl, neboť jakýkoliv právní úkon, který 

generální ředitel učiní (na základě svého generálního zmocnění), ačkoliv tento úkon je 

současně svěřen statutárnímu orgánu, přičemž k jeho platnosti je potřeba, aby současně 

jednali všichni členové statutárního orgánu, a nejedná se o úkon, k němuž obvykle dochází 

výlučně v rámci náplně činnosti generálního ředitele, je vždy neplatný.80 

4.3. Souběh funkcí po rekodifikaci 

Nová právní úprava Obchodního zákoníku neměla dlouhého trvání, neboť dva roky po 

nabytí její účinnosti byl v rámci rekodifikace soukromého práva Obchodní zákoník zrušen 

a nahrazen úpravou Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, která již 

institut pověření obchodním vedením ve smyslu dosavadní právní úpravy neobsahuje. 

Ačkoliv se s původním návrhem Zákona o obchodních korporacích předpokládalo, že úprava 

souběhů bude součástí rekodifikace, v přijatém znění Zákona o obchodních korporacích 

nakonec přece jen souběhy upraveny nejsou a diskuse, zda je souběh funkce člena 

statutárního orgánu a pracovního poměru v téže obchodní korporaci v českém právu nadále 

přípustný, či nikoliv, se obnovily. 

Pokud jde o smlouvy uzavřené před účinností Občanského zákoníku a Zákona 

o obchodních korporacích podle ustanovení § 66d Obchodního zákoníku, není zcela 

jednoznačné, zda takové smlouvy zůstávají i nadále v platnosti. B. Havel je toho názoru, že 

smlouvy o výkonu funkce uzavřené přede dnem účinnosti Občanského zákoníku a Zákona 

o obchodních korporacích, zůstávají v souladu s ustanovením § 3028 odst. 3 Občanského 

zákoníku i nadále v platnosti, ledaže by ujednání v nich obsažená byla v rozporu s kogentními 

                                                 

80 Viz MORÁVEK, J. Několik poznámek k pověření obchodním vedením. Op. cit. 
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normami Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích.81 Oproti tomu P. Čech 

uvádí, že na výkon funkce člena statutárního orgánu dle dosavadní právní úpravy se aplikuje 

ustanovení § 3041 odst. 1 Občanského zákoníku, a tedy práva a povinnosti člena statutárního 

orgánu se řídí rekodifikovanými předpisy, neboť v opačném případě by mohlo docházet ke 

dvojkolejnosti vztahů i v rámci jednoho statutárního orgánu. S tím souvisí i právní úprava 

obsažená v ustanovení § 777 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích, která ukládá 

společnostem upravit smlouvy o výkonu funkce a odměňování členů statutárních orgánů nové 

právní úpravě, jinak se uplatní nevyvratitelná právní domněnka, že je výkon funkce 

bezplatný.82 

Zákon o obchodních korporacích obsahuje ustanovení § 61 odst. 3, podle kterého se 

mzda či jiné plnění zaměstnanci, který je současně členem statutárního orgánu, poskytuje 

pouze se souhlasem orgánu, který je oprávněn schválit smlouvu o výkonu funkce po vyjádření 

kontrolního orgánu společnosti. Z citovaného ustanovení je tedy možné usuzovat, že i podle 

rekodifikované právní úpravy jsou souběhy povoleny. Nicméně vzhledem k tomu, že za 

současné právní úpravy panuje prakticky totožná situace jako v případě úpravy Obchodního 

zákoníku před 1. lednem roku 2012, nelze v žádném případě v této souvislosti přehlížet 

judikaturní závěry vztahující se k této právní úpravě. Souběhy tedy obecně možné jsou, ale 

pouze v těch případech, kdy se náplň činnosti z pracovního poměru obsahově nepřekrývá 

s činností člena statutárního orgánu.83 Ustanovení Zákona o obchodních korporacích 

upravující smlouvu o výkonu funkce na první pohled umožňují, aby se smluvní strany 

odchýlily od úpravy příkazu v Občanském zákoníku a sjednaly si práva a povinnosti obdobně 

jako v pracovněprávním poměru podle Zákoníku práce, nicméně ani na základě takové 

smlouvy nemůže být pro výkon funkce člena statutárního orgánu založen pracovní poměr, 

                                                 

81 HAVEL, B. Glosa o svobodě. Co se starými souběhy? A jak s novými? Epravo.cz [online]. 2013 [cit. 2017-07-

29]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/glosa-o-svobode-co-se-starymi-soubehy-a-jak-s-novymi-

92537.html. 

82 ČECH, P. Souběhy funkcí zpět do neznáma. Právní rádce. Praha: Economia, 2013, 2013(10), s. 29. 

83 LISSE, L. Souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměstnance. Epravo.cz [online]. 2016 

[cit. 2017-08-02]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/soubeh-funkci-clena-statutarniho-organu-a-

zamestnance-101406.html. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/glosa-o-svobode-co-se-starymi-soubehy-a-jak-s-novymi-92537.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/glosa-o-svobode-co-se-starymi-soubehy-a-jak-s-novymi-92537.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/soubeh-funkci-clena-statutarniho-organu-a-zamestnance-101406.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/soubeh-funkci-clena-statutarniho-organu-a-zamestnance-101406.html
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a to zejména s ohledem na kogentní úpravu některých práv a povinností, která není v souladu 

s ochrannými ustanoveními Zákoníku práce.84 

4.4. Přístup Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze 

V judikatuře Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze se lze v otázce přípustnosti 

souběhů setkat se dvěma přístupy.85 

V první řadě je pracovněprávní vztah člena statutárního orgánu, který se svým 

obsahem shoduje s náplní činnosti člena statutárního orgánu podle obchodněprávních 

předpisů, považován za neplatný, a to zejména s ohledem na fakt, že jednu činnost nelze 

vykonávat na základě dvou právních důvodů. S tímto přístupem se rovněž pojí i to, že 

v souladu s obchodněprávní úpravou výkonu funkce člena statutárního orgánu nejsou 

naplněny všechny znaky závislé práce, protože odpovědnost člena statutárního orgánu není na 

rozdíl od odpovědnosti zaměstnance omezena a rovněž zde chybí znak podřízenosti, neboť při 

obchodním vedení nesmí člen statutárního orgánu přijímat pokyny týkající se obchodního 

vedení od jiných subjektů. Podstatným rozdílem od pracovněprávního poměru je rovněž 

možnost kdykoli bez udání důvodu člena statutárního orgánu z jeho funkce odvolat, a to 

s okamžitou účinností. 

Druhý přístup spočívá v posuzování střetu zájmů, neboť osobou činící za společnost 

pracovněprávní úkony je její statutární orgán86, a tedy v situaci, kdy se dotyčný člen 

statutárního orgánu má stát zaměstnancem, dochází v takovém případě ke střetu zájmů mezi 

zájmy společnosti a dotyčného člena statutárního orgánu, a tudíž je takto uzavřená pracovní 

smlouva v rozporu se zákonem.87 K této otázce se Nejvyšší soud vyjádřil v rozsudku ze dne 4. 

listopadu 2004, sp. zn. 21 Cdo 1634/2004, kdy judikoval, že střet zájmů je dán rovněž tím, že 

člen statutárního orgánu jako zaměstnanec chce pro sebe vyjednat co nejvýhodnější podmínky 

a naopak člen statutárního orgánu jako zástupce obchodní korporace chce vyjednat co 

                                                 

84 ČECH, P. Souběhy funkcí zpět do neznáma. op. cit. s. 29. 

85 PICHRT, J. Vybrané otázky právního postavení vrcholového managementu kapitálových společností z pohledu 

pracovního práva. op. cit. s. 69. 

86 srov. ustanovení § 9 odst. 1 Zákoníku práce z roku 1965 (resp. ustanovení § 8 Zákoníku práce ve znění 

účinném do 31. prosince 2011). 

87 TOMŠEJ, J. Souběh funkcí po rekodifikaci. op. cit. s. 62. 
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nejvýhodnější podmínky pro obchodní korporaci, přičemž je vyloučeno, aby za obchodní 

korporaci jako zaměstnavatele uzavřela pracovní smlouvu tatáž fyzická osoba, která se má 

stát zaměstnancem.88 

V otázce přípustnosti souběhů je rovněž významný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

14. listopadu 2013, sp. zn. 21 Cdo 3250/2012, ve kterém se Nejvyšší soud přiklonil 

k argumentaci soudů nižších stupňů a vyslovil závěr, že pokud byl člen statutárního orgánu 

nejprve zaměstnancem společnosti a až posléze byl jmenován do funkce člena statutárního 

orgánu, dochází mezi účastníky k implicitnímu sjednání dohody o rozvázání pracovního 

poměru a pracovní poměr člena statutárního orgánu tak ke dni jeho jmenování do funkce 

končí. Dle Nejvyššího soudu není absence zákonem výslovně požadované písemné formy 

dohody o rozvázání pracovního poměru na újmu, pakliže se jí účastníci v zákonné lhůtě 

nedovolají. 

Sluší se upozornit, že přístup Nejvyššího soudu v otázce souběhů nebyl vždy přísně 

restriktivní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Podle rozsudku ze dne 24. února 2015, 

sp. zn. 21 Cdo 496/2014, není pracovní smlouva člena statutárního orgánu neplatná, neboť 

podle závěru Nejvyššího soudu nelze činnost vykonávanou v pracovněprávním poměru 

zařadit pod obchodní vedení a zastupování společnosti navenek v případě, kdy je sice náplň 

práce člena statutárního orgánu věcně vymezena jako organizační a řídící činnost na určitém 

úseku společnosti, ale zároveň je v takto sjednaném pracovním poměru naplněn znak 

podřízenosti pokynům nadřízeného zaměstnance. 

4.5. Hlavní teze pro umožnění souběhů 

Závěry obsažené v judikatuře Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze nebyly 

vždy jednoznačně přijaty a měly (a stále mají) své kritiky, kteří považují judikaturní „zákaz“89 

souběhů za nepřiměřený. 

Argumentace pro umožnění souběhů se v zásadě opírá o princip legální licence ve 

smyslu ustanovení článku 2 odst. 4 Ústavy a článku 2 odst. 3 Listiny základních práv 

                                                 

88 PICHRT, J. Vybrané otázky právního postavení vrcholového managementu kapitálových společností z pohledu 

pracovního práva. op. cit. s. 76. 

89 Ačkoliv zmíněné soudy souběhy nikdy nezakázaly, ale pouze vyslovily neplatnost souběžného pracovního 

poměru v konkrétních, judikaturou vymezených případech.  
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a svobod, tedy že dříve Obchodní zákoník (v redakci před přijetím ustanovení o pověření 

obchodním vedením) a v současné době Občanský zákoník a Zákon o obchodních 

korporacích ve svých ustanoveních výslovný zákaz souběhu neobsahují a není vyloučeno, aby 

člen orgánu uzavřel smlouvu o výkonu funkce v pracovněprávním režimu s tím, že obsah 

pracovního poměru bude vymezen zákoníkem práce a kogentními ustanoveními Zákona 

o obchodních korporacích a Občanského zákoníku,90 přičemž je nepřípustné, aby soudy 

obdobným způsobem dotvářely právo.  

Zastánci souběhů své argumenty rovněž podpírají jedním z vůdčích principů 

Občanského zákoníku, a to principem autonomie vůle.91 V tomto ohledu tedy lze uzavřít, že 

souběhy by měly být přípustné již z toho důvodu, že nejsou zákonem výslovně zakázány, a je 

tedy na vůli stran ujednat si právní režim výkonu funkce člena statutárního orgánu, který 

nejlépe vyhovuje jejich potřebám a zájmům při současném zachování donucujících 

ustanovení upravujících práva a povinnosti člena statutárního orgánu. 

4.6. Hlavní teze proti umožnění souběhů 

Výkon funkce člena statutárního orgánu a z toho vyplývající práva a povinnosti nelze 

jednoduše srovnávat s právy a povinnostmi zaměstnance v pracovním poměru. Již z podstaty 

právní úpravy postavení člena statutárního orgánu vyplývá, že v tomto případě nelze naplnit 

některé znaky závislé práce, neboť taková ujednání by byla v rozporu s příslušnými 

kogentními ustanoveními Zákona o obchodních korporacích, a tudíž se o výkon závislé práce 

nejedná. 

Předně v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích je 

stiženo zdánlivostí jakékoliv právní jednání, které by vylučovalo odpovědnost člena 

statutárního orgánu. Zejména jsou zdánlivá ujednání vylučující odpovědnost za újmu 

způsobenou porušením péče řádného hospodáře.92 Tím je tedy vyloučena možnost omezené 

odpovědnosti člena statutárního orgánu za škodu ve smyslu Zákoníku práce a plně se uplatní 

                                                 

90 HAVEL, B. Glosa o svobodě. Co se starými souběhy? A jak s novými? op. cit. 

91 HAVEL, B. Souběhy či smlouvy na doručitele. Zbláznil se stát? Právní rádce. Praha: Economia, 2013, 

2013(11), s. 38-39. 

92 LASÁK, J. in LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. I. díl. op. cit. s. 447. 
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obchodněprávní úprava „neomezené“ odpovědnosti člena statutárního orgánu.93 Rovněž vůči 

členu statutárního orgánu nelze použít ustanovení upravující vznik a zánik pracovního 

poměru. Příslušný orgán obchodní korporace je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu člena 

statutárního orgánu z jeho funkce odvolat. Rozpory mezi pracovněprávní úpravou 

a obchodněprávní úpravou lze nalézt rovněž v otázce odměňování člena statutárního orgánu. 

Lze víceméně uzavřít, že pokud by případná smlouva o výkonu funkce byla podřízena 

Zákoníku práce, uplatnila by se pouze ta ustanovení, jež by nebyla v rozporu s kogentními 

ustanoveními Zákona o obchodních korporacích, přičemž celkové podřízení práv a povinností 

člena statutárního orgánu režimu dle Zákoníku práce ztrácí opodstatnění, a naopak by spíše 

posílilo nejistotu týkající se rozsahu práv a povinností smluvních stran.94  

Podstatným znakem pracovního poměru a závislé práce je podřízenost zaměstnance 

pokynům zaměstnavatele, přičemž statutárnímu orgánu obchodních korporací není nikdo 

oprávněn udělovat pokyny týkající se obchodního vedení. Tudíž ani v tomto ohledu nemůže 

být výkon funkce člena statutárního orgánu považován za výkon závislé práce.95 

Nelze opomenout ani argument, že s ohledem na ustanovení § 1791 Občanského 

zákoníku není možné jednu činnost vykonávat na základě dvou právních titulů, protože 

v takovém případě chybí důvod závazku (resp. ten je již naplněn prvním ze souběžných 

právních titulů, a tudíž druhý právní titul ztrácí své opodstatnění).96 

Z výše citované judikatury a závěrů tam obsažených vyplývá, že právní poměr mezi 

společností a členem statutárního orgánu je ryze obchodněprávního charakteru. Činnost 

statutárního orgánu spočívá zejména v zajištění obchodního vedení společnosti. Vzhledem 

k tomu, že výkon obchodního vedení společnosti zahrnuje velmi široké spektrum činností od 

organizování a řízení podnikání společnosti po vedení personální agendy, účetnictví 

a zákonem předepsaných evidencí (vnitřní působnost statutárního orgánu), jakož i oprávnění 

                                                 

93 srov. ELIÁŠ, K. Variabilita života a právnická schémata (K souběhu pracovního poměru s členstvím ve 

statutárním orgánu obchodní korporace). Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2009, 2009(10), s. 276. 

94 TOMŠEJ, J. Souběh funkcí po rekodifikaci. op. cit. s. 67-68. 

95 MORÁVEK, J. Několik poznámek k pověření obchodním vedením. Op. cit. 

96 LISSE, L. Souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměstnance. Op. cit. 
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zastupovat společnost navenek (vnější působnost statutárního orgánu), může toto vymezení 

narážet zejména na postavení a činnost řídících zaměstnanců na manažerských pozicích.97 

Opomenout rovněž nelze otázku, jak posuzovat případné jednání člena statutárního 

orgánu navenek v případě souběžného pracovního poměru, zda se tedy jedná o jednání člena 

statutárního orgánu z titulu jeho generálního zástupčího oprávnění ve smyslu ustanovení 

§ 163 Občanského zákoníku, či jde o jednání zaměstnance z titulu zákonného zastoupení ve 

smyslu ustanovení § 166, resp. ustanovení § 430 odst. 1 Občanského zákoníku. Problémy 

mohou nastat zejména v případě, kdy je člen statutárního orgánu oprávněn jednat za 

společnost navenek pouze společně s dalšími členy statutárního orgánu, přičemž pro osobu 

pověřenou při provozu závodu určitou činností tato omezení neplatí. K této otázce se rovněž 

vyjádřil velký senát Nejvyššího soudu, který v rozsudku ze dne 15. října 2008, sp. zn. 31 Odo 

11/2006, publikovaném ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 76/2009, 

judikoval, že člen statutárního orgánu obchodní korporace nemůže být současně zákonným 

zástupcem ve smyslu ustanovení § 15 Obchodního zákoníku (dnes tomuto ustanovení 

odpovídá právě ustanovení § 430 odst. 1 Občanského zákoníku) a zastupovat obchodní 

korporaci samostatně, nicméně při jednání navenek musí dodržet předepsaný způsob 

jednání.98  

Konečně lze podotknout, že při posuzování nepřípustnosti souběhů v soudní praxi 

nikdy nešlo o to, upřít členům statutárních orgánů výhody, jaké mají obvykle v pracovním 

poměru zaměstnanci, ale pouze o to, že výkon funkce člena statutárního orgánu nelze 

vykonávat v základním pracovněprávním vztahu.99 

  

                                                 

97 ČECH, P. Statutární orgán, zaměstnanec nebo od každého trochu? Právní rádce. Praha: Economia, 2009, 

2009(2), s. 23-24. 

98 Tamtéž s. 25-27. 

99 DRÁPAL, L. Jiné činnosti než závislá práce v základních pracovněprávních vztazích. op. cit. s. 54. 
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5. Souběhy v rozhodovací praxi Ústavního soudu  

Ústavní soud se rovněž v rámci své činnosti zabýval otázkou souběhu, přičemž 

v rámci svého rozhodování vycházel z dosavadní judikatury Nejvyššího soudu a Vrchního 

soudu v Praze a právní názor vyslovený v rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. dubna 

1993, sp. zn. 6 Cdo 108/92 považoval za ustálený. Posledním rozhodnutím Ústavního soudu, 

kde se lze s tímto závěrem setkat, je usnesení ze dne 26. dubna 2016, sp. zn. III ÚS 282/2016.  

Ještě v roce 2016 Ústavní soud znovu rozvířil odbornou diskusi v otázce souběhů 

svým nálezem ze dne 13. září 2016, sp. zn. I ÚS 190/2015. V projednávané věci byl 

stěžovatel předsedou představenstva společnosti OLMA, a. s., a současně byl jmenován 

generálním ředitelem této společnosti. Následně byl stěžovatel z funkce předsedy 

představenstva odvolán a podle ustanovení § 73 odst. 2 Zákoníku práce byl rovněž odvolán 

z funkce generálního ředitele. Nedlouho poté byl pracovní poměr stěžovatele ukončen 

výpovědí pro nadbytečnost.  

Soud prvního stupně rozhodl, že stěžovatel má nárok na náhradu mzdy za dobu 

odpovídající výpovědní době, a to z toho důvodu, že před odvoláním z funkce vykonával pro 

společnost v pracovním poměru práci na pozici generálního ředitele, přičemž po jeho 

odvolání z vedoucí funkce nedošlo ke změně jeho pracovního zařazení, čímž nastala překážka 

v práci na straně zaměstnavatele. 

Odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil, přesto se v odůvodnění 

svého rozhodnutí zabýval otázkou, zda v daném případě došlo k souběhu funkce a zda je tento 

souběh přípustný či nikoliv. V projednávaném případě odvolací soud dospěl k závěru, že 

náplň práce generálního ředitele byla vymezena v podstatně širším rozsahu, než povinnosti 

předsedy představenstva a neshledal námitku nepřípustnosti souběhu funkcí (vznesenou 

dotčenou společností) za důvodnou. 

Věc dospěla až k Nejvyššímu soudu, který zrušil rozhodnutí soudu prvního a druhého 

stupně s odkazem na shora citovanou judikaturu Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu. 

Nejvyšší soud České republiky se rovněž neztotožnil se závěry odvolacího soudu, který 

považoval předmětný souběh za přípustný.  

Ústavní soud zrušil rozsudky soudu prvního a druhého stupně, jimiž tyto soudy 

rozhodly v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu, s odůvodněním, že těmito rozhodnutími 

bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces, zásada legální licence, zásada pacta 

sunt servanda a právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. 
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Ústavní soud ve svém nálezu uvádí, že žádným zákonem nikdy nebyl souběh funkce zakázán; 

zákaz souběhu dovodila až judikatura obecných soudů. Podle názoru Ústavního soudu obecné 

soudy nedostatečně odůvodnily skutečnosti, v nichž spatřují nepřípustnost souběhu funkcí. 

Podle Ústavního soudu nemůže obstát argumentace, že činnost člena statutárního orgánu není 

upravena Zákoníkem práce, neboť není žádný důvod, aby člen statutárního orgánu vykonával 

svou činnost či její část na základě pracovní smlouvy. Posouzení, zda na konkrétní smluvní 

ujednání mezi členem statutárního orgánu a příslušnou obchodní korporací dopadá režim 

Zákoníku práce či obchodněprávní režim podle Zákona o obchodních korporacích, závisí 

předně na úmyslu smluvních stran, při jehož posuzování je nutné přihlížet ke všem 

okolnostem vzniku právního vztahu. Vzhledem k absenci výslovného zákazu souběhu je 

podle Ústavního soudu jediný možný a ústavně konformní výklad opírající se o princip pacta 

sunt servanda, přičemž jakýkoliv jiný výklad je v rozporu se zásadou legální licence, 

autonomie vůle a smluvní svobody, jakožto vůdčími principy soukromého práva. 

V projednávané věci se Ústavní soud rovněž nespokojil s argumentací odkazující na 

zvláštní povahu obchodních korporací, přičemž podle něj Nejvyšší soud své důvody 

konkrétně nerozvedl s odůvodněním, že jsou již všeobecně známé z jeho rozhodovací 

činnosti. Podle Ústavního soudu je vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná 

o soudcovské dotváření práva a současně o významný zásah do soukromých práv osob (dle 

Ústavního soudu zejména s ohledem na absenci ochranných ustanovení Zákoníku práce 

aplikovatelných i pro členy statutárních orgánů s akcentem na ochranu žen v souvislosti 

s těhotenstvím a mateřstvím), potřeba předložit dostatečné a přesvědčivé odůvodnění, proč 

nemůže člen statutárního orgánu vykonávat svou činnost v režimu Zákoníku práce, resp. za 

jakých podmínek je souběh funkce přípustný.  

Část právní veřejnosti citovaný nález Ústavního soudu uvítala. Dle B. Havla Ústavní 

soud zcela správně zdůraznil v rámci posuzování souběhů princip autonomie vůle, který se 

dle jeho názoru musí uplatnit i v pracovním právu, jakožto zvláštním soukromém právu.100  

Jiní autoři Ústavnímu soudu naopak vyčítají, že se nedostatečně vypořádal s otázkou, 

jaký bude mít podřízení výkonu funkce člena statutárního orgánu Zákoníku práce dopad, tedy 

                                                 

100 HAVEL, B. in HAVEL, B., SCHNEIDEROVÁ, P., BILINSKÁ, I., KRÁL, J. VERNER, P., HRDLÍK, M., 

ŠPAČKOVÁ, I., THEOBALD, H. Konečně rozumný pohled na souběh funkcí? Právní rádce. Praha: Economia, 

2016, 2016(10), s. 25. 
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co vše lze ze Zákoníku práce pro úpravu práv a povinností vyplývajících z funkce člena 

statutárního orgánu přijmout.101 

Dle L. Drápala může mít citovaný nález Ústavního soudu dalekosáhlejší dopady, než 

se na první pohled může zdát, protože Ústavní soud připustil, že se pracovněprávními 

předpisy mohou na základě vůle stran řídit i jiné právní poměry, v nichž nejde o výkon závislé 

práce.102 

Nedostatky nálezu Ústavního soudu lze spatřovat zejména v tom, že se Ústavní soud 

v otázce posuzování souběhů jednoznačně nevyslovil pro jejich přípustnost či nepřípustnost. 

Nález lze hodnotit tak, že Ústavní soud pouze vyzval obecné soudy, aby se i v případě 

rozhodování opakovaně judikovaných otázek snažily v rámci odůvodnění svých rozhodnutí 

předložit dostatečné argumenty, proč činí daný závěr, a aby i ustálené judikaturní závěry vždy 

podrobily revizi, zda odpovídají dané situaci a společenským okolnostem a zda jsou v daném 

případě v souladu s ústavně zaručenými právy účastníků.103 

Ústavní soud rovněž argumentuje absencí ochranných ustanovení Zákoníku práce 

v rámci úpravy výkonu funkce člena statutárního orgánu. V této souvislosti vyzdvihuje 

zejména absenci ochrany před výpovědí bez uvedení důvodů a ochrany před skončením 

pracovního poměru v ochranné době. S tímto závěrem Ústavního soudu nelze souhlasit, neboť 

v tomto ohledu není možné výkon funkce člena statutárního orgánu s pracovním poměrem 

srovnávat. Nejvyšší orgán obchodních korporací musí mít v případě, kdy není spokojen 

s výkonem funkce člena statutárního orgánu, možnost jej okamžitě odvolat z funkce a 

nahradit někým jiným a pružně tak reagovat na situaci v obchodní korporaci a účinně 

předcházet újmě. Argumentace Ústavního soudu naráží i v otázce dovolené. Člen statutárního 

orgánu je především vázán povinností péče řádného hospodáře. Řádný hospodář prakticky 

nemá a nemůže mít dovolenou, zejména ve větších společnostech musí být člen statutárního 

orgánu za všech okolností plně k dispozici. To samozřejmě nebrání smluvním stranám, aby si 

v rámci smlouvy o výkonu funkce ujednaly možnost volna pro členy statutárního orgánu 

s tím, že si obchodní korporace mohou nastavit vnitřní organizaci tak, aby byla za všech 

                                                 

101 SCHNEIDEROVÁ, P. in HAVEL, B., SCHNEIDEROVÁ, P., BILINSKÁ, I., KRÁL, J. VERNER, P., 

HRDLÍK, M., ŠPAČKOVÁ, I., THEOBALD, H. Konečně rozumný pohled na souběh funkcí? op. cit. s. 25-26. 

102 DRÁPAL, L. Jiné činnosti než závislá práce v základních pracovněprávních vztazích. op. cit. s. 53-54. 

103 Srov. HUSSEINI, F. Smluvní volnost a souběh funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele akciové 

společnosti v pracovněprávním poměru. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2016, 2016(11-12), s. 360. 
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okolností (i v případě nepřítomnosti některého ze členů) zajištěna schopnost statutárního 

orgánu plnit své úkoly. Překonané je i trvání na přípustnosti souběhů z důvodu vzniku účasti 

členů statutárního orgánu v systému sociálního zabezpečení (viz dále část 6.1. této práce).  

Odhlédnout nelze od argumentace Ústavního soudu, který rovněž spatřuje problém ve 

skutečnosti, že na členy statutárních orgánů nedopadá úprava zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání (dále viz část 6.1. této 

práce).  

Krátce po zveřejnění shora uvedeného nálezu Ústavního soudu se souběhy zabýval 

Nejvyšší soud hned v několika rozsudcích. V rozsudku ze dne 12. ledna 2017, 

sp. zn. 21 Cdo 2525/2015, Nejvyšší soud setrval na své dosavadní judikatuře, když posoudil 

pracovní smlouvu předsedy představenstva, který měl souběžný pracovní poměr na pozici 

generálního ředitele, jako neplatnou. Podle Nejvyššího soudu se v daném případě náplň práce 

generálního ředitele a činnost předsedy představenstva překrývala, a tedy uzavřením pracovní 

smlouvy nebyl platně založen pracovní poměr. Podle Nejvyššího soudu na tomto posouzení 

nemění nic ani skutečnost, že úmyslem smluvních stran bylo zajistit, aby se postavení 

generálního ředitele a předsedy představenstva vzájemně nepřekrývalo. „Z hlediska závěru 

o platnosti posuzované pracovní smlouvy totiž nejsou podstatné představy, motivy či 

pohnutky, z nichž tehdejší představenstvo žalované při uzavírání pracovní smlouvy vycházelo. 

Rozhodující je, že obsahem této pracovní smlouvy […] byla […] stejná činnost, kterou 

žalobce vykonával […] u žalované jako předseda jejího představenstva, ačkoli souběžný 

výkon činnosti předsedy představenstva v obchodněprávním vztahu a výkon stejných činností 

v pracovněprávním vztahu nepřicházel v úvahu“.104 

Nejvyšší soud na nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15 

výslovně navázal v rozsudku ze dne 19. ledna 2017, sp. zn. 21 Cdo 3613/2015. Podle 

Nejvyššího soudu hlavním řídícím, výkonným a jednatelským orgánem obchodní korporace 

je statutární orgán. Právě statutární orgán stojí na vrcholu organizačního řízení obchodní 

korporace, přičemž ze své pozice statutárnímu orgánu náleží generální zástupčí oprávnění, tj. 

oprávnění zastupovat obchodní korporaci ve všech věcech. „V poměrech právnické osoby tak 

není jiného orgánu, který by byl statutárnímu orgánu ‚nadřízen‘ a byl tak oprávněn dávat 

statutárnímu orgánu pokyny (příkazy) týkající se jednání právnické osoby navenek i interně.“ 

                                                 

104 Srov. rovněž rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. ledna 2017, sp. zn. 21 Cdo4393/2016, kde Nejvyšší soud 

dospěl k obdobným závěrům. 
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Podle Nejvyššího soudu tyto závěry nemůže ovlivnit ani skutečnost, že oprávnění statutárního 

orgánu může být částečně delegováno na další orgány, ať už zakladatelským právním 

jednáním, nebo rozhodnutím statutárního orgánu. 

Aby se tedy mohlo jednat o pracovněprávní vztah, musí podle Nejvyššího soudu být 

jeho předmětem práce naplňující znaky závislé práce (viz část 3.2.2. a 3.3.3. této práce). 

Pokud se nejedná o výkon závislé práce, nejedná se o pracovněprávní vztah. Podle Nejvyššího 

soudu z postavení člena statutárního orgánu je zřejmé, že výkon jeho funkce znaky závislé 

práce nenaplňuje. 
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6. Jiné právní aspekty 

6.1. Výkon funkce člena statutárního orgánu z hlediska práva sociálního 

zabezpečení 

Podstatným aspektem výkonu funkce člena statutárního orgánu z hlediska jeho 

odměňování je rovněž otázka, zda je člen statutárního orgánu z titulu výkonu své funkce 

účasten v systémech sociálního zabezpečení, tedy zda je z titulu výkonu své funkce v rámci 

některého ze systémů sociálního zabezpečení chráněn před negativními důsledky sociálních 

událostí.  

6.1.1. Veřejné zdravotní pojištění 

Veřejné zdravotní pojištění je obligatorním pojištěním fyzických osob. Ze systému 

veřejného zdravotního pojištění je hrazena zejména zdravotní péče poskytovaná pojištěncům 

ze strany poskytovatelů zdravotních služeb. Pojistné je hrazeno měsíčně, přičemž za 

zaměstnance hradí pojistné ze dvou třetin zaměstnavatel. Výše pojistného se u zaměstnanců 

určuje z denního vyměřovacího základu, kterým se pro účely vyměření pojistného rozumí 

celkové příjmy pojištěnce ze závislé činnosti podle Zákona o daních z příjmů.105 

V případě veřejného zdravotního pojištění je člen statutárního orgánu, který je ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 Zákona o veřejném zdravotním pojištění pojištěncem, 

považován podle ustanovení § 5 písm. a) Zákona o veřejném zdravotním pojištění za 

zaměstnance, a tedy v souladu s citovaným ustanovením je rovněž plátcem pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění. Pro účely Zákona o veřejném zdravotním pojištění se obchodní 

korporace, pro kterou člen statutárního orgánu vykonává svou funkci, považuje za 

zaměstnavatele, a tedy je rovněž i plátcem části pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

podle ustanovení § 2 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 6 Zákona o veřejném zdravotním 

pojištění. 

Členové statutárních orgánů obchodních korporací tedy jsou v souladu se Zákonem 

o veřejném zdravotním pojištění, obdobně jako zaměstnanci, účastni na veřejném zdravotním 

                                                 

105 TRÖSTER, P. in TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a 

aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 95-100. 
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pojištění, přičemž část pojistného je za ně odváděna příslušnou obchodní korporací, pro 

kterou vykonávají svou funkci. 

6.1.2. Nemocenské pojištění 

Nemocenské pojištění je povinné pojištění, z jehož systému mají občané v případě 

vzniku sociální události nárok na dávky nemocenského pojištění, a to konkrétně na 

nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti, úrazu a karanténě a ošetřovné při ošetřování 

člena rodiny. Dále mají podle Zákona o nemocenském pojištění občané nárok na dávky 

nemocenského pojištění v případě těhotenství a mateřství, a to konkrétně na vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitou pomoc v mateřství.106 Výše pojistného se 

stanovuje obdobně jako v případě veřejného zdravotního pojištění ze započitatelných příjmů. 

Plátcem nemocenského pojištění je zaměstnavatel. 

I v případě nemocenského pojištění je člen statutárního orgánu v souladu 

s ustanovením § 5 písm. a) bod 16. a 18. Zákona o nemocenském pojištění považován pro 

účely tohoto zákona za zaměstnance a z tohoto titulu je účasten na nemocenském pojištění. Za 

zaměstnavatele se pro účely nemocenského pojištění považuje obchodní korporace, pro kterou 

člen statutárního orgánu vykonává svou funkci. 

Členové statutárních orgánů obchodních korporací jsou tedy rovněž účastni na 

nemocenském pojištění, a tudíž mají za splnění zákonných podmínek nárok na dávky 

nemocenského pojištění. V této souvislosti by neměla pozornosti ujít ani judikatura soudního 

dvora Evropské unie, který v minulosti judikoval, že členky statutárních orgánů kapitálových 

obchodních korporací je potřeba považovat za zaměstnance podle směrnice Rady 92/85/EHS 

ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň 

(desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), a to za podmínek, že svou 

funkci vykonává pod vedením nebo kontrolou jiného orgánu obchodní korporace a nejedná se 

o bezplatný výkon funkce.107 

                                                 

106 ZEMANOVÁ, J. in TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. op. cit. s. 105. 

107 Viz rozsudek ze dne 11. listopadu 2010, Dita Danosa, C-232/09, EU:C:2010:674. 
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6.1.3. Důchodové pojištění 

Dalším povinným pojistným systémem v rámci sociálního zabezpečení je důchodové 

pojištění. Z tohoto systému mají občané při splnění zákonem daných podmínek nárok na 

důchody přímé, mezi něž patří starobní a invalidní důchod, a důchody pozůstalostní, mezi 

které patří vdovský, resp. vdovecký a sirotčí důchod.108 

Obdobně jako v případě veřejného zdravotního pojištění a nemocenského pojištění 

jsou členové statutárních orgánů obchodních korporací účastni podle ustanovení § 5 odst. 1 

písm. n) a q) Zákona o důchodovém pojištění, i na důchodovém pojištění. Za zaměstnavatele 

se i v tomto případě považuje obchodní korporace, pro kterou člen statutárního orgánu 

vykonává svou funkci. 

Členové statutárních orgánů tedy nejsou vyloučeni ani z účasti na důchodovém 

pojištění a za splnění zákonných podmínek mají nárok na dávky důchodového pojištění. 

6.1.4. Úrazové pojištění 

Úrazové pojištění, resp. zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

zajišťuje ochranu zaměstnancům v případě škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání. Spolu se Zákoníkem práce byl přijat zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, který měl zcela nahradit úpravu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

obsaženou v ustanovení § 205d Zákoníku práce z roku 1965. Nicméně tento zákon nikdy 

nenabyl účinnosti a ke dni 1. října 2015 byl zrušen. V souladu s ustanovením § 365 odst. 1 

Zákoníku práce se i nadále uplatní úprava zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu dle 

ustanovení § 205d Zákoníku práce z roku 1965. 

Vzhledem k tomu, že se pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vztahuje pouze na 

zaměstnance v pracovním poměru podle Zákoníku práce, nevztahuje se toto pojištění na členy 

statutárních orgánů obchodních korporací. Samozřejmě existuje možnost sjednání komerčního 

úrazového pojištění, ale právě zde chybí jednotné zákonem dané podmínky a komerční 

úrazové pojištění nemusí být vždy výhodné.109  

                                                 

108 VOŘÍŠEK, V. in TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. op. cit. s. 144. 

109 Viz TOMŠEJ, J. Souběh funkcí po rekodifikaci. op. cit. s. 69. 
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6.1.5. Shrnutí 

Účast členů statutárních orgánů na pojištění v rámci systémů sociálního zabezpečení 

nebyla vždy samozřejmá, dříve dokonce právní úprava činila rozdíl mezi jednatelem, jehož 

odměna se z hlediska práva sociálního zabezpečení považovala za příjem z pracovního 

poměru, a členem představenstva akciové společnosti.110 Účast člena statutárního orgánu na 

sociálním zabezpečení byla v plné formě do českého právního řádu zavedena až v reakci na 

rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 9. prosince 2010, č. j. 3 Ads 

119/2010-58. (viz část 4.1. této práce)111. Tím tedy došlo s výjimkou účasti na úrazovém 

pojištění k zajištění ochrany členů statutárních orgánů pro případ vzniku sociální události.  

Vzhledem k tomu, že ani v případě členů statutárních orgánů nelze vyloučit možnost 

výskytu „pracovního“ úrazu v rámci výkonu jejich činnosti, je absence úrazového pojištění 

významným rozdílem v postavení zaměstnanců a členů statutárních orgánů. 

6.2. Výkon funkce člena statutárního orgánu z hlediska daňového práva 

Neméně důležitá je rovněž otázka zdanění odměny člena statutárního orgánu. Zákon 

o daních z příjmů v ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) bod 1. zahrnuje odměny členů statutárních 

orgánů obchodních korporací mezi příjmy ze závislé činnosti. Odměna člena statutárního 

orgánu tedy podléhá zdanění obdobně jako plat či mzda zaměstnance.  

Odlišně tomu je u člena statutárního orgánu, který není daňovým rezidentem v České 

republice. Zákon o daních z příjmů v tomto případě dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. g) bod 6 

považuje odměnu vyplácenou členovi statutárního orgánu za příjem ze zdrojů na území České 

republiky, který podléhá zdanění srážkovou daní, a tudíž u něj není možné uplatnit slevy na 

dani, ledaže jeho příjmy plynou z 90% z České republiky.112 

Velmi důležitou otázkou v daňové oblasti je rovněž daňová uznatelnost vyplácené 

odměny členovi statutárního orgánu na straně obchodní korporace, tedy zda se jedná o náklad 

                                                 

110 PICHRT, J. Vybrané otázky právního postavení vrcholového managementu kapitálových společností 

z pohledu pracovního práva. op. cit. s. 70. 

111 Tamtéž s. 65. 

112 TRUHLÁŘOVÁ, M. Odměna jednatele – pravidla a zdanění. Portal.pohoda.cz [online]. [cit. 2017-09-27]. 

Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/odmena-jednatele-%E2%80%93-

pravidla-a-zdaneni/. 

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/odmena-jednatele-%E2%80%93-pravidla-a-zdaneni/
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/odmena-jednatele-%E2%80%93-pravidla-a-zdaneni/
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na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) Zákona o 

daních z příjmů, jsou za daňově uznatelné náklady považovány i náklady vynaložené na 

zajištění pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců. Zákon o daních z příjmů výslovně 

v ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) stanoví, že za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění 

a udržení příjmů nelze uznat pojistné hrazené za členy statutárních orgánů z titulu 

odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem jejich funkce. 
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7. Za jakých podmínek lze souběh připustit 

Vzhledem k tomu, že je téma souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovního 

poměru, zejména s ohledem na nedávny judikaturní vývoj, stále aktuálním tématem, nabízí se 

otázka, za jakých okolností lze souběh v praxi připustit, resp. zda je vůbec možné jej připustit, 

případně jakým způsobem dosáhnout v obchodněprávním vztahu kvalit poměru 

pracovněprávního. 

V souladu s výše citovanou judikaturou Nejvyššího soudu může obstát souběh 

pracovního poměru a výkonu funkce člena statutárního orgánu, pokud se náplň činnosti 

v obou právních vztazích nepřekrývá. Z hlediska soudní praxe je nicméně problematický 

souběh, kdy předmětem pracovního poměru má být výkon funkce člena statutárního orgánu, 

tj. obchodní vedení obchodní korporace. Problematickým rovněž nikdy nebyl souběh, kdy 

v rámci souběžného pracovního poměru člen statutárního orgánu byl podřízen jinému 

vedoucímu zaměstnanci.113 Judikatura dále dovodila, že obchodní vedení nelze vykonávat 

v pracovněprávním poměru, neboť se nejedná o výkon závislé práce, a to ani v případě, kdy je 

zaměstnanec současně členem statutárního orgánu.114 

Podle názoru Ústavního soudu se člen statutárního orgánu může stát zaměstnancem 

pouze na základě svobodné vůle, protože v žádném předpisu není ve smyslu zásady legální 

licence souběh výslovně zakázán. Tento závěr nicméně naráží na otázku existence střetu 

zájmů mezi zájmy člena statutárního orgánu a obchodní korporace, jejímž zaměstnancem se 

má tento člen stát, neboť v mnoha případech bude pracovní smlouvu za obchodní korporaci 

uzavírat tento člen statutárního orgánu, a tedy bude pracovní smlouvu de facto uzavírat sám se 

sebou.115 Opomenout ani nelze ustanovení § 1 Zákoníku práce, který vymezuje oblast 

pracovněprávní úpravy a který na prvním místě uvádí, že „upravuje právní vztahy vznikající 

při výkonu závislé práce“. Zákoník práce nikde výslovně neuvádí, že upravuje i právní 

vztahy, které nejsou výkonem závislé práce, jako v případě vztahu člena statutárního orgánu 

k obchodní korporaci. Navíc Občanský zákoník lze v souladu s ustanovením § 4 Zákoníku 

práce na pracovněprávní vztahy použít pouze v případě, že není možné použít Zákoník práce, 

                                                 

113 LISSE, L. Souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměstnance. Op. cit. 

114 PICHRT, J. Vybrané otázky právního postavení vrcholového managementu kapitálových společností z 

pohledu pracovního práva. op. cit. s. 71. 

115 Srov. argumentaci v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. ledna 2017, sp. zn. 21 Cdo 3613/2015. 



61 

 

avšak vždy za podmínky, že zůstanou zachovány základní zásady pracovněprávních vztahů 

obsažené v Zákoníku práce. V judikatuře obecných soudů „[p]ři úvahách o nepřípustnosti 

souběhu nikdy nešlo o to, že by taková smlouva [pozn. pracovní smlouva] nebyla platným 

právním jednáním (…) souběh byl pokládán za nepřípustný jen a právě proto, že smlouvou 

měl zakládat mezi společností a statutárním orgánem (…) pracovněprávní vztah (…), ačkoliv 

se nejednalo o výkon závislé práce“.116 

Závislá práce je na rozdíl od obchodněprávních a občanskoprávních poměrů 

vykonávána v režimu nadřízenosti a podřízenosti, přičemž zaměstnanec se nemůže při jejím 

výkonu nechat zastoupit a je povinen respektovat pokyny zaměstnavatele.117 Nicméně člen 

statutárního orgánu však není povinen a ani nesmí v otázkách obchodního vedení přijímat 

žádné pokyny.  

Nabízí se tedy odpověď, že ani za současné právní úpravy, obdobně jako za právní 

úpravy účinné do 31. prosince 2011, není souběh umožněn. Je tedy možné za současné právní 

úpravy umožnit, aby člen statutárního orgánu byl při výkonu své funkce chráněn obdobně 

jako zaměstnanec?  

Ano, lze. Soukromé právo v souladu s autonomií vůle umožňuje stranám právního 

poměru, aby si svá práva a povinnosti ujednaly odchylně od zákona. V této souvislosti je 

nutné podotknout, že obchodněprávní úprava v tomto ohledu nabízí více možností než právní 

úprava pracovněprávní, která je založena více na principu ochrany zaměstnance. Obchodní 

korporace tedy může se členem statutárního orgánu uzavřít takovou smlouvu o výkonu 

funkce, ve které si „vypůjčí“ instituty ze zákoníku práce.118 Smluvní strany nemohou smlouvu 

o výkonu funkce jako celek podřídit režimu Zákoníku práce.119 Jedinou podmínkou takových 

ujednání bude, že se strany budou pohybovat v rámci kogentních ustanovení Občanského 

zákoníku a Zákona o obchodních korporacích. Strany si tedy mohou ujednat, že člen 

statutárního orgánu má nárok na odměnu v souladu s ustanovením § 60 Zákona o obchodních 

korporacích, a to včetně všech jejích složek, způsobu stanovení její výše, vyplácených bonusů 

apod. a dovolenou ve sjednaném rozsahu. Členovi statutárního orgánu mohou být na základě 

                                                 

116 DRÁPAL, L. Jiné činnosti než závislá práce v základních pracovněprávních vztazích. op. cit. s. 53-54. 

117 BĚLINA M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2015. s. 33. 

118 TOMŠEJ, J. Souběh funkcí po rekodifikaci. op. cit. s. 70. 

119 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. ledna 2017, sp. zn. 21 Cdo 3613/2015. 
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smlouvy o výkonu funkce poskytovány i jiné „zaměstnanecké“ benefity, dokonce si smluvní 

strany mohou ujednat, že člen statutárního orgánu má nárok na náhrady odměny za překážky 

v „práci“ a náhradu újmy na zdraví.120 

Podmínkou pro poskytování jakýchkoliv vedlejších plnění členu statutárního orgánu, 

která nevyplývají ze zákona nebo ze smlouvy o výkonu funkce, je jejich schválení nejvyšším 

orgánem obchodní korporace.121 

Sluší se upozornit, že v případě sjednávání dovolené člena statutárního orgánu, musí 

být vzata v potaz též povinnost péče řádného hospodáře. Avšak ani toto by nemělo být 

problematické, pokud bude smlouva o výkonu funkce pamatovat i na případnou nepřítomnost 

člena statutárního orgánu a budou zabezpečeny takové mechanismy, aby statutární orgán byl 

za všech okolností schopen obchodní korporaci zastupovat.122 

Člena statutárního orgánu nelze pochopitelně vyvázat z odpovědnosti za újmu 

způsobenou obchodní korporaci při výkonu funkce. Následky případné odpovědnosti za újmu 

lze snížit prostřednictvím tzv. directors and officers liability insurance, tedy pojištěním 

odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací.123 

Za současné právní úpravy tedy není nutné bezhlavě trvat na možnosti podřídit režim 

výkonu funkce člena statutárního orgánu Zákoníku práce, pokud lze v souladu se 

zmiňovaným principem autonomie vůle pro člena statuárního orgánu sjednat i některé 

zaměstnanecké výhody. Rovněž za současné právní úpravy není člen statutárního orgánu, 

kromě úrazového pojištění, vyloučen ze systémů sociálního zabezpečení, a je tedy účasten na 

nemocenském, důchodovém a zdravotním pojištění.124 

Podstatnou skutečností, kterou je potřeba v případě smlouvy o výkonu funkce vzít 

v potaz, je úprava možnosti ukončení výkonu funkce člena statutárního orgánu. Člen 

statutárního orgánu může být zásadně ze své funkce odvolán nejvyšším orgánem obchodní 

korporace bez omezení. V této souvislosti Soudní dvůr Evropské unie v již citovaném 

rozsudku dospěl k závěru, že příslušná ustanovení směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 

                                                 

120 Obdobně též v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. ledna 2017, sp. zn. 21 Cdo 3613/2015. 

121 PICHRT, J. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. op. cit. poznámka pod čarou č. 82 na s. 65. 

122 TOMŠEJ, J. Souběh funkcí po rekodifikaci. op. cit. s. 71. 

123 Tamtéž. 

124 KRÁL, J. in HAVEL, B., SCHNEIDEROVÁ, P., BILINSKÁ, I., KRÁL, J. VERNER, P., HRDLÍK, M., 

ŠPAČKOVÁ, I., THEOBALD, H. Konečně rozumný pohled na souběh funkcí? op. cit. s. 26. 
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1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných 

zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá 

směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) mají přednost před vnitrostátní 

úpravou, která by umožňovala odvolání těhotné členky statutárního orgánu obchodní 

korporace z funkce, pokud by důvodem pro její odvolání bylo právě těhotenství.125  

  

                                                 

125 Rozsudek ze dne 11. Listopadu 2010, Dita Danosa, C-232/09, EU:C:2010:674. 
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Závěr  

Hlavním cílem této práce bylo zanalyzovat problematiku souběhu funkcí z hlediska 

obchodního a pracovního práva, shrnout judikaturní vývoj v této problematice a nastínit 

možná řešení úpravy práv a povinností člena statutárního orgánu a obchodní korporace, 

zejména s ohledem na naplnění ochranných principů pracovního práva i v případě 

obchodněprávního vztahu člena statutárního orgánu a obchodní korporace. 

Z nastíněného judikaturního vývoje vyplývá, že se jedná o poměrně hojně řešenou 

problematiku, kdy se v praxi hledaly nejrůznější cesty, jakým způsobem členovi statutárního 

orgánu zajistit obdobná práva, která má zaměstnanec v pracovněprávním poměru. Vzhledem 

k tomu, že úprava smlouvy o výkonu funkce umožňuje v souladu se zásadou autonomie vůle 

a smluvní svobody nejrůznější ujednání, a to i taková ujednání blížící se pracovněprávní 

úpravě práv zaměstnanců, není za současné právní úpravy nezbytně nutné na umožnění 

souběhu trvat.  

Současná právní úprava rovněž na člena statutárního orgánu pamatuje i v oblasti práva 

sociálního zabezpečení, kdy jej s ohledem na jeho zařazení považuje za zaměstnance pro 

účely vzniku jeho účasti v pojistných systémech sociálního zabezpečení. Problematická je 

úprava úrazového pojištění, která není naplněna ani v případě zaměstnanců, přesto i s tímto 

problémem se lze s určitými omezeními vyrovnat.  

Významným problémem je otázka ochrany členek statutárních orgánů, které jsou 

těhotné, případně by měly být na mateřské dovolené či současně, i v případě členů 

statutárních orgánů na rodičovské dovolené. Na tyto okolnosti právní úprava bohužel 

nepamatuje, ačkoliv se touto problematikou v minulosti již zabýval i Soudní dvůr evropské 

unie. Samozřejmě je možné ošetřit ochranu členek statutárních orgánu v případě těhotenství 

a mateřství smluvně (např. ve smlouvě o výkonu funkce) nebo interně v rámci obchodní 

korporace, ačkoliv v tomto ohledu chybí zastřešující právní úprava. 

V současné době lze pouze doufat, že zákonodárce ponechá současnou právní úpravu 

beze změny, a nerozhodne se obnovit institut pověření obchodním vedením ve smyslu 

ustanovení § 66d Obchodního zákoníku, neboť ani tato právní úprava nepřinesla jednoznačné 

řešení problematiky souběhů a spíše přinesla více nejistoty v právních vztazích.   
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RESUMÉ 

 

Souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru je v praxi již 

mnohokrát řešeným a judikaturou nespočetněkrát rozsouzeným problémem, nicméně ani po 

téměř 25 letech judikaturního vývoje v otázce souběhů nejsou v praxi právní názory na tuto 

problematiku jednotné. Tato práce si klade za cíl předložit čtenářům rozbor problematiky 

souběhu funkcí v širších souvislostech, a to jak z hlediska obchodního práva, tak i z hlediska 

pracovního práva s přesahem do práva sociálního zabezpečení a daňového práva včetně 

shrnutí relevantní judikatury. 

První kapitola této práce je zaměřena na obecné vymezení postavení právnických a 

fyzických osob. Druhá kapitola se již zabývá výkonem funkce člena statutárního orgánu 

z hlediska obchodního práva, zejména s ohledem na podmínky pro výkon funkce a práva a 

povinnosti člena statutárního orgánu a obchodní korporace. Třetí kapitola se zaměřuje na 

pracovní poměr fyzických osob z hlediska pracovního práva a zákoníku práce a na srovnání 

pracovněprávního vztahu fyzické osoby a obchodněprávního vztahu člena statutárního orgánu 

k obchodní korporaci. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na historický vývoj judikatury a právní 

úpravy ve vztahu k souběhům zejména s ohledem na možné přístupy k řešení problematiky 

souběhů v rozhodovací praxi Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu České republiky 

včetně argumentů pro a proti umožnění souběhů, které se v kruzích odborné veřejnosti 

objevily. Pátá kapitola navazuje na předchozí kapitolu a zabývá se přístupem Ústavního soudu 

České republiky. Šestá kapitola této práce se zaměřuje na problematiku práva sociálního 

zabezpečení a daňového práva. Poslední, sedmá kapitola se zaměřuje na otázku, zda lze za 

současné právní úpravy souběhy připustit či nikoliv a jaké je možné řešení úpravy práv 

a povinností člena statutárního orgánu v obchodní korporaci. 
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SUMMARY 

 

The concurrence of employment with function of the statutory body was many times 

resolved in the practice and the judicature but almost after 25 years of judicature development 

there is no united view, whether the concurrence of employment with function of the statutory 

body is permissible under the Czech law or not. The main purpose of this thesis is to submit 

an analysis of this legal problematics in terms of commercial and labour law with overlaps 

into social security law and tax law with summary of the relevant judicature.  

The first chapter of this thesis is focused on the general definition of legal entities and 

natural persons. The second chapter follows up the performance of function of the statutory 

body in terms of commercial law particularly regarding the conditions and the rights and 

obligations of member of the statutory body. The third chapter mainly focuses on the 

employment in terms of labour law and on comparisons of the labour law and commercial law 

legal relationship. The fourth chapter provides an overview of historical development of the 

judicature regarding possible solutions found in judicature of High Court in Prague and 

Supreme Court of the Czech Republic and the arguments for and against the admissibility of 

concurrence of employment and function of the statutory body in the business corporation. 

The fifth chapter builds on the conclusions from the previous chapter and is focused on the 

opinion of the Constitutional Court of the Czech Republic. The sixth chapter focuses on the 

related issues of social security law and tax law. The final seventh chapter tries to present an 

answer whether it is possible to admit the concurrence of employment and function of the 

statutory body of the business corporation under the law of Czech Republic and what is the 

possible solution of the rights and obligations of a member of a statutory body in a business 

corporation.  
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