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Problematika souběžného výkonu pracovněprávní a obchodněprávní pozice jednou osobou

Shrnutí problematiky

Na základě konstantní judikatury Nejvyššího
soudu ČR je situace, kdy jedna osoba vyko-
nává pro obchodní společnost (zejm. společ-
nost s ručením omezeným nebo akciovou
společnost) řídící (manažerskou) činnost jak
na základě pracovní smlouvy (např. na pozici
generální ředitel), tak i smlouvy o výkonu
funkce jednatele (u společnosti s. r. o.) nebo
člena představenstva (u a. s.), relativně ris-
kantní, neboť nelze vyloučit, že celý pracovně-
právní vztah bude posouzen jako neplatný
(zejména z důvodu, že činnost vedoucího
zaměstnance přesahuje úpravu zákoníku
práce, neboť odpovídá činnosti statutárního
orgánu), což snižuje především ochranu práv
samotného manažera (např. ve vztahu
k nevymahatelnosti nadstandardního od-
chodného sjednaného v pracovní smlouvě).
Současně se může jednat o problematickou
situaci i z pohledu obchodního práva, neboť
může dojít ke sporům ohledně odpovědnosti
takové osoby (posouzení, zda určitý úkon uči-
nila jako zaměstnanec nebo statutární orgán),
případně může dojít i k problémům při
posouzení, zda nedošlo k obcházení způsobu
jednání jménem společnosti (typicky, když dle
společenské smlouvy mají dva jednatelé nebo
členové představenstva jednat společně, urči-
tý úkon ale podepsala pouze jedna taková
osoba, a to na základě své pracovní smlouvy,
tedy např. jednatel, který je současně i gene-
rálním ředitelem společnosti).

Zkušenosti z jiných evropských států lze shr-
nout následovně:

Slovensko

Přestože na Slovensku s ohledem na před-
chozí společný vývoj platí v základu stejná
právní úprava jako v České republice, není
souběh obou funkcí a právních vztahů
doposud považován odborníky za zásadní
problém. I nadále je souběh obou funkcí
považován za standardní strukturu, která
s sebou nepřináší větší praktické problémy.
Naopak, někteří právníci vyžadují v situaci,
kdy je např. jednatel zapojen do každodenní-
ho managementu společnosti, aby měl sou-
časně uzavřenou se společností i pracovní
smlouvu. Z judikatury slovenských soudů
pouze vyplývá (shodně jako v ČR), že není
možné funkce statutárního orgánu vykoná-
vat na základě pracovní smlouvy (soud
v konkrétním případě dospěl k závěru, že
nelze okamžitě zrušit pracovní poměr jedna-
tele, neboť takový poměr ani nevznikl vzhle-
dem k tomu, že činnost popsanou v pracovní
smlouvě vykonával jednatel v rámci své
obchodněprávní funkce).

Relevantní právní předpisy: Pracovněprávní
vztahy jsou upraveny v zákoníku práce (zák.
č. 311/2001 Z.z.). Výkon funkce statutárního
orgánu je upraven v § 66 odst. 3 obchodního
zákoníku (zák. č. 513/1991 Zb.).

Podklady poskytla Andrea Olšovská, AK PRK
Partners, www.prkpartners.com

Polsko

Podle polského práva je možné uzavřít vedle
právního vztahu plynoucího ze členství ve
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statutárním orgánu ještě další smlouvu, kterou je nej-
častěji pracovní smlouva, může se ale jednat i o příkazní
smlouvu. Taková paralelní smlouva je uzavřena většinou
přímo na výkon funkce ve statutárním orgánu. V takovém
případě nejsou v praxi větší problémy, neboť na takové-
ho „zaměstnance“ se pracovněprávní předpisy (zejména
ochrana před výpovědí, možnost požadovat v případě
neplatné výpovědi opětovné zaměstnání apod.) nevzta-
hují a mimo jiné i jeho odpovědnost se řídí výlučně
obchodním zákoníkem ( je neomezená). Jisté problémy
činí v praxi situace, kdy pracovní smlouva není uzavřena
pouze na výkon funkce statutárního orgánu, ale i na
další činnost, např. pozici generálního ředitele. V tako-
vém případě není jednoznačné, zda pracovněprávní
ochrana na zaměstnance dopadá či nikoli; převažujícím
názorem nicméně je, že v takovém případě má manažer
ochranu zaměstnance. V každém případě je vždy nutné
oba vztahy (obchodněprávní vyplývající přímo z funkce
statutárního orgánu a pracovněprávní založený smlou-
vou) posuzovat samostatně (zejména ukončení jednoho
vztahu neznamená automatické i ukončení druhého).
Pokud jde o možnou neplatnost pracovní smlouvy, ta
připadá do úvahy, pouze pokud není řádně podepsána
za společnost (dozorčí radou nebo zástupcem zmocně-
ným společníky/valnou hromadou); i v takovém případě
je ale tato vada dle judikatury zhojena, pokud dochází
následně k řádnému plnění povinností zaměstnance. Toto
zhojení se ale netýká jiných dohod, např. konkurenční
doložky (která tak bude v případě nesprávného podepi-
sování neplatná).

Relevantní právní předpisy: Pracovněprávní vztahy jsou
upraveny v § 22 a násl. zákoníku práce ze dne 26. 6.
1974. Výkon funkce statutárního orgánu je upraven 
v § 201 a násl. a § 368 a násl. obchodního zákoníku ze
dne 15. 9. 2000.

Podklady poskytla Katarzyna Sarek, AK Bartłomiej Racz-
kowski Kancelaria Prawa Pracy, www.raczkowski.eu

Rusko

Rovněž i ruské právo rozlišuje mezi pracovněprávními
a obchodněprávními funkcemi s tím, že s každou jsou
spojeny odlišné práva a povinnosti (zejm. v oblasti odpo-
vědnosti). Smlouva o výkonu funkce statutárního orgá-
nu přitom není povinná a v praxi je uzavírána jen v pří-
padech, kdy člen statutárního orgánu dostává za tuto
svou činnost samostatnou odměnu (vedle mzdy) a spo-
lečnost si proto přeje blíže vymezit úkoly statutárního
orgánu. V praxi nejsou známy zásadnější problémy při
souběžném výkonu obou funkcí. Příslušné právní před-

pisy pouze omezují určité případy souběhu, kdy např.
zakazují, aby generální ředitel současně vykonával funkci
předsedy představenstva nebo dozorčí rady.

Relevantní právní předpisy: Pracovněprávní vztahy jsou
upraveny zejména v § 43 zákoníku práce Ruské federace
ze dne 30. 12. 2001 (č. 197-FZ). Výkon funkce statutární-
ho orgánu je upraven v § 40 a 41 zákona o společnostech
s ručením omezeným ze dne 8. 2. 1998 (č. 14-FZ) a záko-
ně o akciových společnostech ze dne 26. 12. 1995
(č. 208-FZ).

Podklady poskytla Olga Pimanova, AK ALRUD,
www.alrud.com

Německo

Podle německých předpisů je možné, aby člen statutár-
ního orgánu měl vedle své funkce uzavřenou další
smlouvu. Jelikož je člen statutárního orgánu formálním
představitelem společnosti, který obvykle nepodléhá
„řízení zaměstnavatele“, je takovou smlouvou většinou
smlouva o poskytování (nezávislých) služeb. Pokud nic-
méně dochází k výkonu závislé práce, je možné rovněž
uzavřít pracovní smlouvu, k čemuž ale dochází spíše oje-
diněle (přibližně v 5-10 % případů). Při souběžném uza-
vření pracovní smlouvy nebo smlouvy o poskytování slu-
žeb vedle výkonu funkce statutárního orgánu je vždy
nutné každý vztah posuzovat samostatně (ukončení jed-
noho vztahu nemá vliv na ukončení druhého). Zajímavý
je i fakt, že na zaměstnance a současně člena statutárního
orgánu se nebudou obecně vztahovat ochranná ustano-
vení proti neplatnému propuštění. Taková ochrana se
bude aplikovat teprve tehdy, pokud již obchodněprávní
vztah zanikl. V Německu není známa žádná judikatura,
na jejímž základě by byla platnost paralelní pracovní
smlouvy zpochybněna (z důvodu samotné existence
funkce statutárního orgánu).

Relevantní právní předpisy: Pracovněprávní vztahy jsou
upraveny v řadě samostatných zákonů (v Německu
neplatí jednotný kodex pracovního práva), nicméně pra-
covní smlouva je upravena v § 611 občanského zákoníku
z roku 1896 („BGB“). Stejné ustanovení je základem pro
vztah mezi společností a statutárním orgánem. Zvláštní
předpisy – § 76 a násl. zákona o akciových společnostech
z roku 1937 („Aktiengesetz, AktG“) a § 35 a násl. zákona
o společnostech s ručením omezeným z roku 1892
(„GmbH-Gesetz, GmbHG“) – upravují jednání členů sta-
tutárního orgánu jménem společností.

Podklady poskytla Sandra Könemann, AK KLIEMT &
VOLLSTÄDT, www.kliemt.de
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Rakousko

V případě paralelního výkonu dvou funkcí je v Rakousku
nutné rozlišovat mezi funkcí jednatele ve společnosti
s ručením omezeným a člena představenstva v akciové
společnosti. Jednatel se automaticky po svém jmenová-
ní považuje za zaměstnance a jeho vztah se kromě
obchodních předpisů (např. stanov společnosti) řídí
i pracovněprávními předpisy. Naproti tomu člen předsta-
venstva se za zaměstnance nepovažuje a na jeho vztah
se aplikují pouze některé pracovněprávní předpisy (přes-
to bývá standardem, že pracovní smlouva členů předsta-
venstva obsahuje běžné pracovněprávní instituty – např.
dovolenou, přestože to není povinné). V obou případech
platí, že funkce statutárního orgánu ( jednatele i člena
představenstva) vzniká jmenováním s tím, že se na její
výkon běžně neuzavírá žádná smlouva (obsah funkce sta-
tutárního orgánu je upraven zákonem a dále i vnitřními
předpisy společnosti) a proto je typické, že je uzavřena
pouze pracovní smlouva. V praxi nejsou problémy sou-
visející s dvojím vztahem mezi společností a členem 
statutárního orgánu časté, neboť pracovněprávní 
a obchodněprávní předpisy jsou relativně harmonizová-
ny, což platí mimo jiné i pro ukončování těchto vztahů.
Jednatel nemá obecně žádnou ochranu před propuště-
ním danou pracovněprávními předpisy (není-li sjednáno
jinak), neboť jeho funkce může být ukončena kdykoli bez
uvedení důvodu. Naproti tomu ukončení výkonu funkce
člena představenstva (která je obdobně jako v České
republice vykonávána vždy na dobu určitou), resp. jeho
pracovní smlouvy musí být založeno na určitém oprávně-
ném důvodu. Z výše uvedeného je zřejmé, že nejsou
známy žádné případy, kdy by byl paralelní pracovně-
právní vztah považován za neplatný.

Relevantní právní předpisy: Pracovněprávní vztah jedna-
tele společnosti s ručením omezeným je upraven v záko-
ně o administrativních zaměstnancích z roku 1921
(„Angestelltengesetz AngG“), zatímco pracovněprávní
vztah člena představenstva je upraven občanským záko-
níkem z roku 1811 („ABGB“). Výkon funkce jednatele je
upraven zákonem o společnostech s ručením omezeným
z roku 1906 („GmbHG“) a zákon o akciových společnos-

tech z roku 1965 („AktG“) upravuje výkon funkce člena
představenstva.

Podklady poskytla Susanne Kappel, AK Kunz Schima
Wallentin Rechtsanwälte OG, www.ksw.at

Velká Británie

Anglické právo rozlišuje mezi pozicí ve statutárním
orgánu a pozicí vedoucích zaměstnanců. Pokud zastává
jedna osoba obě funkce (což je typické především pro
malé a střední podniky), má většinou uzavřenu pouze
pracovní smlouvu, která má ale v takovém případě ome-
zený dopad – např. se neuplatní ochrana zaměstnanců
před neplatným rozvázáním pracovního poměru. V praxi
se někdy vyskytují problémy s posouzením, zda ukonče-
ním jednoho vztahu skončil současně i vztah paralelní, na
což neexistuje jednotná odpověď, neboť v takovém pří-
padě záleží na přesném znění pracovní smlouvy. Obdob-
ně jako v České republice může být rovněž problém
posoudit, zda určitá osoba jednala v konkrétním přípa-
du jako zaměstnanec nebo člen statutárního orgánu.
Rozhodně ale tato situace nevyvolává problémy porovna-
telné s problémy v České republice.

Relevantní právní předpisy: Pracovněprávní vztahy jsou
upraveny v řadě samostatných zákonů (ve Velké Británii
neplatí jednotný kodex pracovního práva), nicméně klí-
čovým předpisem je zákon o zaměstnaneckých právech
z roku 1996 (The Employment Rights Act). Výkon funkce
statutárního orgánu je upravena v části 10 zákona o spo-
lečnostech z roku 2006 (The Companies Act).

Podklady poskytla Alison Clements, AK Lewis Silkin,
www.lewissilkin.com

Závěr

I v dalších evropských státech není vyloučeno, aby jedna
osoba zastávala ve společnosti dvě funkce (obchodně-
právní a pracovněprávní). Přestože z tohoto souběžného
výkonu obou funkcí mohou vyplynout sporné situace,
typicky při ukončení právních vztahů, nepřináší to tak
velké problémy jako v České republice.

Vyjádřete svůj názor
v blogu nebo diskusi0000000

www.mzdovapraxe.cz




