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Vážení klienti a obchodní partneři, 

vychutnávajíc si zřejmě jedny z posledních paprsků letního sluníčka a plni načerpané 

energie z letních dovolených, dovolujeme si Vás s nedávným začátkem nového školního 

roku oslovit s vydáním zpravodaje naší advokátní kanceláře s pořadovým číslem 2. 

Předem nám dovolte poděkovat za čas, který jste věnovali prvnímu vydání, a věříme, že 

toto Vás navnadilo k začtení se do dalšího čísla. Budeme doufat, že toto druhé vydání pro 

Vás bude pokud možno zábavným, zajímavým, ale i poučným čtením. Stejně jako minulé 

číslo i toto bude rozděleno do třech následujících sekcí. 

 

I. O nás 

II. Vybrané téma z legislativy či judikatury 

III. Anketní otázka 
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1. O nás 

Součástí názvu naší obchodní firmy je i slovo „kancelář“. Pro nás má toto 

slovo dvojí význam. Prvním z nich jsou kancelářské prostory, ve kterých máte 

možnost se s námi potkávat na jednáních. Ti z Vás, které jsme měli možnost u 

nás přivítat, možná zaznamenali, že i naše prostory dosáhly v uplynulých 

měsících jistých vizuálních změn. Ačkoliv se stále rádi vracíme k odkazu a 

tradici tzv. Baťova Zlína, rozhodli jsme se dobové fotografie, které tvořily 

doposud dekoraci kanceláře z části nahradit stávajícími hesly a slogany. Co nás 

k tomu vedlo? Odpověď je v zásadě prostá, chtěli jsme i navenek prezentovat 

základní hodnoty, které nejen jako právníci, ale i jako lidé vyznáváme a které 

se snažíme promítat do naší práce a vystupování vůbec. 

Ve stručnosti uvádíme, že základními pilíři pro nás jsou: 

 

1) Udělat svěřenou věc nejlépe, jak umíme 

2) Odpovědnost 

3) Lidský přístup 

4) Osobnostní rozvoj 

Z důvodu stručnosti tohoto zpravodaje, ale také pro jakousi motivaci k případné 

návštěvě prostor naší kanceláře, pak rozvedení těchto základních hodnot 

ponecháme na zdech naší kanceláře, kliknutí na naše webové stránky 

www.jurasapartneri.cz, či osobním rozhovoru s námi. 

 

Další význam slova kancelář vnímáme v jejím personálním obsazení, a proto 

Vám i tomto čísle rádi blíže představíme dalšího člena naší kanceláře, a to Mgr. 

Kláru Slívovou, advokátní koncipientku. 
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Mgr. Klára Slívová /24 let/ 

 

 

„Jelikož jsem letos v červnu převzala po Vojtovi Dolinovi štafetu tzv. 

„koncipientského zelenáče“ v naší kanceláři, připadl také na mě úkol představit 

se Vám jako nový člen týmu.  

 

Narodila jsem se ve Zlíně a je třeba říct, že jsem jej dosud nedokázala úplně 

opustit. Dočasně jsme se odloučili pouze z důvodu mého studia práv na 

Univerzitě Palackého v Olomouci, ale vždy když to bylo možné, ráda jsem se 

vracela zpět.  Ani v průběhu studií v Olomouci mě Zlín neomrzel, naopak. Když 

jsem si hledala praxi u soudu a následně i v advokátní kanceláři, byl právě Zlín 

jednoznačnou volbou. Do naší advokátní kanceláře jsem nastoupila na začátku 

roku 2017 jako právní praktikantka, a od té doby se adresa mého pracoviště už 

nezměnila. 

 

Můj definitivní návrat do Zlína se uskutečnil v červnu 2018, kdy jsem na 

Právnické fakultě v Olomouci odstátnicovala, získala titul Mgr. a mohla se 

naplno věnovat práci v naší advokátní kanceláři, tentokrát už na pozici 

advokátního koncipienta.  
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Ve chvílích, kdy nesedím v kanceláři za stolem pod hromadou spisů a zákoníků, 

trávím svůj čas s rodinou a přáteli. Ideálně v ruce se skleničkou kvalitního vína 

nebo kuřetem z KFC. Abych tyto oblíbené činnosti mohla nadále provozovat bez 

černého svědomí, své líné dny vyvažuji akčním programem, kdy chodím po 

horách (i přes svou závrať), potápím se k útesu (i přes svůj strach ze žraloků) 

nebo jezdím na kole (i přes svůj odpor k jízdě do kopce). 

 

Zejména díky kolegům v naší advokátní kanceláři jsem si uvědomila, že 

advokacie může být zábavná a naplňující, a že jsem se ve své vysněné profesi 

nespletla. Osobní kontakt s klienty a možnost pomáhat jim v řešení jejich 

životních situací pro mě má velký význam. Těším se na setkání s Vámi.“ 
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2. Vybrané téma z legislativy či judikatury 

 

Souběh pracovněprávního a občanskoprávního (dříve obchodněprávního vztahu) člena 

statutárního orgánu společnosti 

Ačkoliv máme za to, že se jedná o problematiku obecně známou a často diskutovanou, pro 

úplné zobecnění uvádíme, že problematika tzv. souběhů řeší situace, kdy člen statutárního 

orgánu uzavře vedle smlouvy o výkonu funkce i smlouvu pracovní, kdy náplní práce má být 

podle pracovní smlouvy činnost spadající do činnosti člena statutárního orgánu, zejména 

pak do obchodního vedení společnosti. V zásadě je třeba říci, že i právní úprava či řekněme 

výklad právní úpravy prošel v minulých letech podstatnými změnami a ani odborná 

veřejnost nebyla za jedno v tom, zda uvedené smlouvy mohou vedle sebe platně 

existovat. Uvedenou nejednoznačnost neodstranil ani nový občanský zákoník či zákon o 

obchodních korporacích. 

Nejvyšší soud ČR však postupně judikoval, že taková pracovní smlouva (častěji však 

označovaná jako manažerská) je neplatná a není možné podle ní vyplácet členu 

statutárního orgánu mzdu souběžně s odměnou ze smlouvy o výkonu funkce (tento 

případě je však třeba odlišovat od situace, kdy předmětem pracovní smlouvy člena 

statutárního orgánu je činnost, která nespadá do činnosti člena statutárního orgánu). 

V první polovině letošního roku však vydal Nejvyšší soud ČR rozhodnutí pod sp. zn. 31 Cdo 

4831/2017 (nutno dodat, že k novému přístupu dospěl Nejvyšší soud ČR až po výtkách ze 

strany Ústavního soudu ČR), kterým do nastíněné problematiky vnesl poněkud nový 

přístup, který lze v bodech shrnout takto: 

- Vztah člena statutárního orgánu společnosti a společnosti nelze považovat za 

závislou práci, a proto člen statutárního orgánu nebude mít postavení 

zaměstnance a společnost nebude mít postavení zaměstnavatele, a to ani 

v případě uzavření pracovní smlouvy, 

 

- Člen statutárního orgánu a obchodní korporace se však mohou odchýlit od 

ustanovení občanského zákoníku, potažmo zákona o obchodních korporacích, a 
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podřídit svůj vzájemný vztah zákoníku práce, avšak s těmi limity, že není možné se 

odchýlit od kogentních ustanovení občanského zákoníku, 

 

- zásadně se nelze (platně) odchýlit zejména od pravidel občanského zákoníku, 

potažmo zákona o obchodních korporacích, upravujících 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, povinnost vykonávat funkci s péčí 

řádného hospodáře a důsledky jejího porušení. 

 

Lze tedy uzavřít, že souběžné uzavření smlouvy o výkonu funkce a tzv. manažerské 

smlouvy, jejímž předmětem je činnost spadající do výkonu funkce nezakládá automatickou 

neplatnost manažerské smlouvy. V souladu se smluvní volností stran je možno vztah 

společnosti podřídit režimu zákoníku práce, avšak s těmi limity, že daný vztah nebude 

vztahem pracovněprávním a budou na něj dopadat příslušná kogentní ustanovení 

občanského zákoníku. 

Z uvedeného plyne, že stanovisko naší kanceláře je stále takové, jaké doporučujeme 

klientům již po několik let, a sice „Souběhy raději ne“. 
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3. Anketní otázka 

Jak jistě víte „základnou“ naší kanceláře je město Zlín, ve kterém byla kancelář 

založena a ve kterém máme hlavní sídlo. V roce 2017 jsme otevřeli pobočku ve 

Vsetíně a do budoucna bychom rádi zřídili pobočku i v dalších městech, a proto 

se Vás ptáme, ve kterém městě byste uvítali další pobočku naší kanceláře: 

 

a) Zlín je pro mě dostačující 

b) Kroměříž 

c) Uherské Hradiště 

d) Stačí mi komunikace prostřednictvím e-mailu či telefonu bez ohledu na pobočku 

Stejně jako minule si Vás dovolujeme zdvořile požádat o zaslání Vaší odpovědi 

na e-mail kopeckova@jurasapartneri.cz. 
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