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z aktuÁlNÍ juDIkatuRY

z aktuálNí Judikatury
Mgr. Michal Vrajík,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

ŠetřeNí JiNéhO OrGáNu
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. prosince 2017, sp. zn. 21 Cdo 3346/2017
(dostupný na www.nsoud.cz)

 „Jiným orgánem“ ve smyslu ustanovení § 58 odst. 2 zákoníku práce se rozumí 
orgán, který není součástí zaměstnavatele (jeho organizační struktury) a do je-
hož zákonem založené pravomoci patří posuzování jednání zaměstnance, 
v němž lze spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 
k vykonávané práci; mezi takové orgány se řadí zejména orgány činné v trestním 
řízení, které jsou oprávněny posuzovat jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat poru-
šení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, 
z toho hlediska, zda tímto jednáním došlo ke spáchání trestného činu (srov. rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 24. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 819/99, uveřejněný v časopise 
Soudní rozhledy č. 1, ročník 2000, str. 14). Protože jde o „jiný orgán“, odlišný od 
zaměstnavatele, je logické, že od okamžiku, kdy je učiněn podnět k zahájení 
trestního řízení, je další, zákonem stanovený postup již „vázaný na aktivitu jiné-
ho subjektu“.

Je mimo pochybnost, že trestní oznámení může obsahovat také popis jednání zaměst-
nance, v němž je možné spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 
vztahujících se k jím vykonávané práci. V takovém případě lze závadné jednání za-
městnance vylíčené v trestním oznámení považovat za předmět šetření orgánů 
činných v trestním řízení (konkrétně policejního orgánu) teprve v momentě, 
kdy policejní orgán započne vlastní šetření oznámeného skutku, které spočívá 
v prověřování skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a že 
jej spáchala určitá osoba, a o započetí této činnosti sepíše záznam o zahájení 
úkonů trestního řízení podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu. Do té doby ještě 
není trestní řízení zahájeno a činnost policejního orgánu se omezuje toliko na prověřování 
trestního oznámení z toho hlediska, zda vůbec lze na podkladě v něm uvedených infor-
mací a skutečností učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu. Nemůže se tak 
naplnit účel, na který míří ustanovení § 58 odst. 2 zákoníku práce.

Dovolací soud proto dospěl k závěru, že je-li jiným orgánem ve smyslu ustano-
vení § 58 odst. 2 zákoníku práce orgán činný v trestním řízení, stává se jednání 
zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních 
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, předmětem šetření tohoto or-
gánu od okamžiku sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení k objasnění 
a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (§ 158 
odst. 3 trestního řádu).
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komentář
Poruší-li zaměstnanec zaviněně povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k jím 
vykonávané práci, smí zaměstnavatel za podmínek stanovených zákoníkem práce rozvázat 
se zaměstnancem pracovní poměr, a to buď výpovědí, nebo okamžitým zrušením. Jednou 
z těchto podmínek je také to, že tento důvod smí být použit nejvýše do 2 měsíců ode 
dne, kdy se o něm zaměstnavatel dozvěděl, a nejvýše do 1 roku ode dne, kdy tento 
důvod vznikl.

Výjimkou jsou případy, kdy se v uvedené lhůtě 2 měsíců stane jednání zaměstnance 
předmětem šetření jiného orgánu. V takovém případě smí zaměstnavatel vyčkat dokon-
čení tohoto šetření a výpověď či okamžité zrušení smí zaměstnanci dát ještě do 2 měsíců 
ode dne, kdy se dozví o výsledku šetření.

V citovaném rozhodnutí pak Nejvyšší soud potvrdil, že takovým „jiným orgánem“ se 
rozumí orgán stojící vně zaměstnavatele. Nestačí tedy interní šetření prováděné například 
auditním oddělením zaměstnavatele. Nejvyšší soud dále dovodil, že musí jít o orgán, v je-
hož zákonné pravomoci je příslušné šetření provést. Opět tedy nestačí, že zaměstnava-
tel dobrovolně zapojí do svého šetření externí poradce, například forenzní auditory, právníky 
apod. Typicky tak půjde o orgány činné v trestním řízení, což jsou soudy, státní zástupci 
a policejní orgány.

Nejvyšší soud dále dovodil, že pro přerušení výše uvedené dvouměsíční lhůty ne-
stačí, že zaměstnavatel podá kvůli jednání zaměstnance trestní oznámení. Podáním 
trestního oznámení totiž ještě šetření policejního orgánu nezačíná. Po podání trestního ozná-
mení přichází nejprve fáze, v níž policejní orgán prověřuje, zda vůbec lze učinit závěr o pode-
zření ze spáchání trestného činu.

Teprve má-li policejní orgán dostatek podkladů pro závěr, že existuje podezření, že byl 
spáchán trestný čin, sepíše tzv. záznam o zahájení úkonů trestního řízení k objas-
nění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Tímto 
okamžikem se jednání zaměstnance teprve stává předmětem šetření jiného orgánu 
a dvouměsíční prekluzivní lhůta se prodlužuje způsobem uvedeným výše. Až do této 
doby ovšem k přerušení prekluzivní lhůty k rozvázání pracovního poměru nedochází.

Zaměstnavatel, který má podezření na to, že zaměstnanec porušil své povinnosti tak, že 
tím spáchal trestný čin, proto musí nejen podat trestní oznámení, ale do 2 měsíců ode 
dne, kdy se o porušení povinností dozvěděl, se zaměstnancem buď rozvázat pra-
covní poměr, nebo mít jistotu, že policejní orgán již zahájil šetření tím, že sepsal 
záznam o zahájení úkonů trestního řízení.

Uvedený závěr sice klade na zaměstnavatele zvýšené požadavky, ale je plně odůvodněný, 
neboť není možné připustit, aby k přerušení prekluzivní lhůty stačilo podání trestního ozná-
mení i v případech, kdy bude evidentně účelové, resp. bezdůvodné.

splNěNí NabídkOvé pOviNNOsti pO OdvOláNí 
zaměstNaNce
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. ledna 2018, sp. zn. 21 Cdo 4964/2016
dostupný na www.nsoud.cz

Z ustanovení § 73a odst. 2 věty první za středníkem a věty druhé zákoníku práce vyplývá, 
že návrh dohody o dalším pracovním zařazení zaměstnance u zaměstnavatele na jinou 
práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci (má-li zaměstnavatel pro zaměst-
nance takovou práci) předkládá zaměstnavatel zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že k při-
jetí návrhu této dohody zákon zaměstnanci nestanoví žádnou lhůtu, je tuto lhůtu 
oprávněn určit zaměstnavatel. Lhůtu k přijetí návrhu dohody o dalším pracovním 
zařazení zaměstnance u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho  
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zdravotnímu stavu a kvalifikaci musí zaměstnavatel stanovit tak, aby tato lhůta 
odpovídala smyslu a účelu ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce. Tím je pře-
devším vytvoření podmínek pro to, aby v případech, kdy zaměstnavatel má pro 
zaměstnance, který byl odvolán z vedoucího pracovního místa (který se vedou-
cího pracovního místa vzdal), jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu 
a kvalifikaci, a kdy je zaměstnanec ochoten tuto práci vykonávat, došlo k doho-
dě o dalším pracovním zařazení zaměstnance na tuto práci, na základě níž by 
pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele nadále pokračoval. Aby mohl 
být tento smysl a účel zákona naplněn, musí být lhůta k přijetí návrhu dohody 
o dalším pracovním zařazení zaměstnance určena zaměstnavatelem v délce, 
která zaměstnanci poskytuje přiměřenou dobu k rozhodnutí, jak bude na návrh 
dohody reagovat.

Přiměřenou lhůtou k přijetí návrhu dohody o dalším pracovním zařazení 
zaměstnance je taková lhůta, která s ohledem na všechny okolnosti případu 
umožňuje zaměstnanci (a umožňovala by zpravidla každému jinému zaměstnanci na-
cházejícímu se na jeho místě), aby se s náležitou znalostí věci rozhodl o tom, zda 
návrh dohody přijme. Vzhledem k tomu, že pro takové rozhodnutí zaměstnance je 
především zapotřebí jeho znalost o podmínkách, za nichž by měl nabízenou práci vy-
konávat, je pro posouzení přiměřenosti lhůty určené zaměstnavatelem k přijetí návrhu 
dohody o dalším pracovním zařazení zaměstnance zejména významné, jaké informace 
o podmínkách výkonu nabízené jiné práce měl zaměstnanec v době, kdy mu došel ná-
vrh zaměstnavatele na uzavření dohody o jeho dalším pracovním zařazení na tuto práci, 
a jaké další potřebné poznatky v tomto směru získal nebo měl možnost získat během 
lhůty určené mu zaměstnavatelem k přijetí návrhu. Nepřiměřeně krátkou lhůtou k přijetí 
návrhu dohody o dalším pracovním zařazení zaměstnance určenou zaměstnavatelem 
v rozporu se smyslem a účelem ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce by byla lhůta, 
která by zaměstnanci objektivně neumožňovala opatřit si takové poznatky o podmínkách 
výkonu nabízené práce, jež by byly objektivně postačující k jeho rozhodnutí o návrhu za-
městnavatele na uzavření dohody, tyto poznatky zhodnotit a na základě toho na návrh 
zaměstnavatele reagovat.

Z uvedeného vyplývá, že závěr odvolacího soudu, podle něhož žalobce neměl 
„objektivní možnost si podmínky nového pracovního zařazení zhodnotit a bě-
hem několika hodin na tuto nabídku reagovat“, a žalovaná tak neučinila žalobci 
nabídku jiné vhodné práce, kterou by žalobce odmítl, je (i když z ne zcela přilé-
havých důvodů) správný.

komentář
U vymezených vedoucích pracovních míst zákoník práce umožňuje, aby zaměstnanec, který 
takové vedoucí místo zastává, byl z tohoto místa odvolán, nebo aby se ho sám vzdal. Zaměst-
navatel je poté povinen zaměstnanci navrhnout další pracovní zařazení, a to s přihlédnutím 
ke zdravotnímu stavu a kvalifikaci zaměstnance. Právní předpisy však nestanoví, do kdy je 
zaměstnanec povinen na tento návrh reagovat.

Nejvyšší soud se této právní otázce věnoval v komentovaném rozsudku. Skutkový stav byl 
takový, že po odvolání zaměstnance z místa ředitele odboru vymáhání mu zaměstnavatel na-
bídl jiné pracovní místo. Zaměstnanec požádal o lhůtu 10 dnů na rozmyšlenou; zaměstnavatel 
reagoval tak, že ještě téhož dne předal zaměstnanci výpověď a dal tak fakticky zaměstnanci 
lhůtu jen několika hodin.

Nejvyšší soud k tomu dovodil, že pokud zákoník práce ani občanský zákoník lhůtu ne-
stanoví, znamená to, že zaměstnavatel smí lhůtu k přijetí návrhu určit sám, a po-
kud tak neučiní, je zaměstnanec povinen na nabídku reagovat bez zbytečného odkladu. 
Lhůta určená zaměstnavatelem však musí být přiměřená, tedy taková, aby zaměstnanci 

z aktuÁlNÍ juDIkatuRY



45praktická personalistika  7–8/2018

umožňovala obstarat si veškeré nezbytné informace a kvalifikovaně se rozhodnout. Příliš 
krátká lhůta představuje zneužití práva ze strany zaměstnavatele a na takový případ 
je nutno hledět tak, jako by nabídka učiněna nebyla.

Konkrétní délku přiměřené lhůty Nejvyšší soud neurčil, neboť se bude lišit podle okolností 
případu, zejména podle toho, kolik informací o nabízené pozici má zaměstnanec v době uči-
nění nabídky k dispozici. Uvedl však, že lhůta několika hodin zpravidla přiměřená není. 
Z toho také plyne doporučení pro zaměstnavatele, aby zaměstnanci ponechali na rozmyšlenou 
dostatečně dlouhou lhůtu, podle názoru autora zpravidla nejméně 3 pracovní dny.

pracOvNí smlOuva čleNa statutárNíhO OrGáNu 
ObchOdNí kOrpOrace
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. dubna 2018, sp. zn. 31 Cdo 4831/2017
dostupný na www.nsoud.cz

Člen statutárního orgánu a obchodní korporace se tedy mohou odchýlit od pra-
vidla vyjádřeného v § 66 odst. 2 větě první obchodního zákoníku (podle které-
ho se jejich vztah řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě) i tak, že si 
pro svůj vztah ujednají režim zákoníku práce.

Jelikož však výkon funkce člena statutárního orgánu není závislou prací ve smyslu § 2 
odst. 1 zákoníku práce, takové ujednání neučiní ze vztahu mezi členem statutárního or-
gánu a obchodní korporací vztah pracovněprávní. Ani tehdy, „podřídí-li“ se zákoníku 
práce, nelze člena statutárního orgánu považovat (v rozsahu činností spadají-
cích do působnosti statutárního orgánu) za zaměstnance (§ 6 zákoníku práce) 
a obchodní korporaci za zaměstnavatele (§ 7 zákoníku práce). Jejich vztah i na-
dále zůstává vztahem obchodněprávním, jenž se řídí obchodním zákoníkem a dále 
– v důsledku smluvního ujednání – těmi (v úvahu přicházejícími) ustanoveními zákoníku 
práce, jejichž použití nebrání kogentní právní normy upravující (především) postavení 
člena statutárního orgánu obchodní korporace a jeho vztah s obchodní korporací. Jinak 
řečeno, ani ujednáním o „podřízení se režimu“ zákoníku práce se nelze odchýlit 
od těch ustanovení (zejména) obchodního zákoníku, jejichž povaha to vylučuje 
(§ 2 odst. 3 občanského zákoníku).

Ujednáním obsaženým ve smlouvě o výkonu funkce (či v souběžně uzavírané „ma-
nažerské“ smlouvě) o tom, že se vztah mezi členem statutárního orgánu a obchodní 
korporací (jde-li o výkon funkce člena statutárního orgánu) řídí zákoníkem práce, se zá-
sadně nelze (platně) odchýlit zejména od pravidel obchodního zákoníku upra-
vujících vznik a zánik funkce člena statutárního orgánu, předpoklady výkonu 
funkce a důsledky jejich absence, odměňování členů statutárních orgánů, formu 
smlouvy o výkonu funkce a povinnost jejího schválení příslušným orgánem, po-
vinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a důsledky jejího porušení. 
Je tomu tak proto, že uvedená pravidla je třeba s ohledem na jejich povahu (smysl a účel) 
nutné považovat zásadně za kogentní.

komentář
(Ne)přípustnost tzv. souběhu funkcí patří k nejvíce kontroverzním tématům pracovního a ob-
chodního práva v posledních více než 20 letech. Zákaz tzv. souběhu funkcí spočívá (zjedno-
dušeně) v tom, že jedna a táž osoba nesmí v jedné obchodní korporaci být zároveň členem 
statutárního orgánu (například jednatelem nebo členem představenstva) a zaměstnancem 
na vedoucí pozici, v níž by pro společnost (na základě pracovní, resp. manažerské smlouvy) 
vykonávala činnosti spadající pod tzv. obchodní vedení (typicky například generálním ředite-
lem, CEO, finančním ředitelem). Pracovní (nebo manažerská či jinak nazvaná pracovněprávní) 
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smlouva, která těmto zásadám odporovala, byla až donedávna podle Nejvyššího soudu ne-
platná.

Na základě kritiky tohoto závěru ze strany Ústavního soudu však Nejvyšší soud předložil 
otázku souběhu funkcí tzv. velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, které 
v komentovaném rozsudku tyto závěry podstatně revidovalo.
Závěry nového rozsudku lze přitom shrnout následovně:
	Souběh funkcí není zřejmě ani nadále povolen. Pracovní smlouva však již není bez dal-

šího neplatná, ačkoliv nezakládá pracovněprávní vztah mezi členem orgánu a ob-
chodní korporací.

	Na jednu funkci má jedna osoba mít jeden vztah. Pokud je tedy někdo členem statu-
tárního orgánu obchodní korporace a vedle toho má uzavřenou pracovní (manažerskou) 
smlouvu např. s druhem práce generální ředitel, jde o jeden obchodní (resp. občansko-
právní) vztah, jen se podpůrně řídí „pracovní“ smlouvou a zákoníkem práce.

	Pracovní smlouva uzavřená se členem statutárního orgánu se tedy vyloží jako 
smlouva o výkonu funkce nebo dodatek k ní (pokud existuje samostatná smlouva o vý-
konu funkce), přičemž pro její platnost je nutné, aby byla řádně schválena přísluš-
ným orgánem obchodní korporace.

	Ze zákoníku práce se na vztah člena statutárního orgánu a korporace použijí pouze 
ta ustanovení, která neodporují kogentním pravidlům zákona o obchodních kor-
poracích a občanského zákoníku, která upravují postavení člena orgánu obchodní 
korporace a jeho vztah s korporací. Je přitom nejisté, která ustanovení to jsou.

	Tyto závěry zřejmě platí i podle právní úpravy platné a účinné od 1. ledna 2014, byť 
byl v rozsudku komentován ještě starý občanský a obchodní zákoník.
Praxe proto nový přístup Nejvyššího soudu může kvitovat pouze s trpkým povzdechem, 

neboť jeden problém se sice odstranil (a pracovní smlouva není bez dalšího neplatná), ale 
druhý tím paralelně vznikl (neboť v současnosti nikdo nemůže odpovědně říct, která všechna 
ustanovení zákoníku práce lze na vztah člena statutárního orgánu a obchodní korporace 
vztáhnout, a která nikoliv).

Byť lze tedy snahu Nejvyššího soudu přivítat, až do ustálení judikatury k režimu „pra-
covní smlouvy“ člena statutárního orgánu nelze doporučit, aby strany takto postu-
povaly. Jediným bezpečným řešením tak i nadále zůstává uzavření smlouvy o výkonu funkce 
v režimu zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku a ze zákoníku práce do 
této smlouvy převzetí pouze těch institutů, na nichž mají strany výslovně zájem, resp. která 
nekolidují s příslušnou úpravou v zákoně o obchodních korporacích, jako je například dovo-
lená či cestovní náhrady.

V případě zájmu o podrobnější rozbor tohoto rozhodnutí 
odkazujeme na článek Pracovní smlouva člena 

statutárního orgánu po přelomovém rozhodnutí 
Nejvyššího soudu, publikovaný v časopise  

Mzdová účetní č. 6/2018.

Vychází 1× měsíčně   36 stran 

1 výtisk  82 Kč 

předplatné pro rok 2018  984 Kč

z aktuÁlNÍ juDIkatuRY


