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Nahrávka webináře Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a 

pracovního poměru a novinky od 1. 1. 2021 
Smlouva o výkonu funkce dle novely ZOK  
 

Souběh funkcí je stále aktuálním tématem, kdy se k němu v posledních letech několikrát 

zásadním způsobem vyjadřoval Ústavní soud a Nejvyšší soud ČR. V řadě případů je souběh 

funkcí nelegální a nese s sebou značná rizika. Získejte nástroj pro minimalizaci těchto rizik a 

seznamte se s novinkami od 1. 1. 2021. 

 

Přednáší: Mgr. Klára Valentová, advokátka specializující se na pracovní právo a ochranu 

osobních údajů 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Dle judikatury a převažujícího názoru odborné veřejnosti je souběh funkcí v řadě případů 

nelegální a může mít negativní dopad zejména na osoby ve funkci statutárního orgánu. 

Záznam vysvětluje podstatu problému souběhu funkcí s ohledem na legislativu a aktuální 

soudní rozhodnutí. Podrobně rozebírá rizika, která mohou plynout z uzavřených pracovních 

smluv statutárních orgánů, a jednotlivé možnosti pro jejich odstranění nebo minimalizaci. 

Poskytne praktický návod úpravy práv a povinností statutárního orgánu ve smlouvě o výkonu 

funkce včetně upozornění na novinky účinné od 1. 1. 2021. 
 

Komu je záznam webináře určen:  

Záznam webináře je určen pro jednatele a členy představenstev a dozorčích rad obchodních 

společností. Dále také pro HR manažery, personalisty, firemní právníky i advokáty 

 

Program nahrávky webináře: 

Přímý a nepřímý souběh funkcí 

Důvody rozšíření souběhu funkcí 

Běžná praxe versus obchodní zákoník a zákon o obchodních korporacích  

Běžná praxe versus judikatura, Nález ÚS, Rozhodnutí velkého senátu NS 

Vztah mezi společností a statutárním orgánem 

Postavení statutárního orgánu z pohledu NOZ a ZOK: Odpovědnost statutárního orgánu, 

Osobní výkon funkce, Právo na náhradu škody 

Postavení statutárního orgánu z pohledu předpisů sociálního zabezpečení 

Postavení statutárního orgánu z pohledu daňových předpisů 

Pracovní poměr statutárního orgánu nebo jeho člena  

Soukromoprávní rizika  

Veřejnoprávní rizika (Stanovisko České správy sociálního zabezpečení, Daňová rizika u 

vysílacích struktur, Další specifické případy – účast na Programu Antivirus aj.)  

Možná řešení souběhu funkcí 

Jak upravit práva a povinnosti statutárního orgánu 

Smlouva o výkonu funkce a změny od 1. 1. 2021 

Závěr 

Příloha – přehled soudní judikatury 
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Závazná objednávka záznamu webináře Souběh výkonu funkce 

statutárního orgánu a pracovního poměru 
Cena záznamu webináře: 1980,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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