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Desatero přikázání pro členy statutárních orgánů 

v roce 2020 

Co by nemělo ani v letošním roce uniknout pozornosti člena statutárního orgánu obchodní společnosti se 

sídlem v České republice? Níže uvádíme přehled vybraných povinností:  

1. Řádně uzavřená a schválená 

smlouva o výkonu funkce 

Smlouvu musí schválit nejvyšší orgán 

společnosti, musí být uzavřena v písemné 

formě, totéž platí o dodatcích ke smlouvě, 

smlouva by měla obsahovat výčet 

poskytovaných benefitů a může obsahovat 

některé výhody upravené zákoníkem práce. 

2. Správně nastavený souběh funkcí  

Mít dostatečně právně posouzenou situaci, kdy 

chce člen uzavřít vedle pracovní smlouvy také 

smlouvu o výkonu funkce, jinak hrozí neplatnost 

těchto smluv. 

3. Základní pravidla v oblasti 

compliance  

Zejména v oblasti trestní odpovědnosti 

právnických osob, bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a ochrany osobních údajů provést 

kontrolu, zda byla přijata a jsou dodržována 

závazná pravidla, v opačném případě může 

hrozit trestní stíhání společnosti či odpovědnost 

za škodu člena orgánů. 

4. Uzavřené pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou porušením 

péče řádného hospodáře 

Pojistnou smlouvu uzavírá s pojišťovnou obvykle 

společnost, pojištění kryje škodu, kterou svým 

jednáním způsobil člen příslušného orgánu, 

nepojištěnou škodu může společnost vymáhat 

po členovi orgánu. 

5. Uzavřené manažerské (úrazové) 

pojištění  

Člen orgánu není ze zákona pojištěn, jestliže 

v rámci výkonu jeho funkce dojde k úrazu, 

pojišťovna z titulu zákonného pojištění pojistné 

plnění nehradí. 

6. Evidence záznamů z jednání 

kolektivního orgánu  

Záznamy z jednání orgánu společnosti jsou 

obvykle jediným důkazem dokládajícím 

nesouhlas člena statutárního orgánu s přijetím 

rozhodnutí, které později vedlo ke vzniku škody 

a podání žaloby vůči členům orgánu věřiteli, 

společností nebo společníky. 

7. Odpovědnost za přijímání 

kvalifikovaného pracovníka  

Člen orgánu odpovídá také za odbornost osoby, 

kterou na příslušnou pracovní pozici přijímá, 

jestliže následně dojde neodborným jednáním 

této osoby ke vzniku škody, může být člen 

spoluodpovědný. 

8. Ručení člena statutárního orgánu  

Člen může ručit svým majetkem za dluhy 

společnosti, za škodu způsobenou neoprávněně 

zahájeným insolvenčním řízením proti dlužníku, 

za pohledávky nedobytné v důsledku nepodání 

insolvenčního návrhu na řízenou společnost či 

za splnění povinností společnosti. 
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9. Výplata zisku společníkům  

Člen orgánu odpovídá za vyplacení zisku ve 

správně výši a osobám, které jsou k jeho výplatě 

oprávněny, v tomto ohledu má kontrolní 

povinnosti vůči rozhodnutí nejvyššího orgánu 

společnosti. 

10.  Informační povinnost člena 

orgánu  

Musí (i) společnost informovat o střetu zájmů 

své osoby či osoby jemu blízké se zájmy 

společnosti, (ii) dodržovat zákaz konkurence, 

(iii) informovat o úmyslu uzavřít se společností 

smlouvu; neplnění povinnosti může mít za 

následek odpovědnost za škodu či povinnost 

vyplatit nabytý prospěch.  

 

Mohli bychom pokračovat dále a vytvořit třeba dvacatero přikázání, ale to bychom patrně otrávili všechny 

čtenáře – a na to Accace Legal protijed nemá!   

 

  

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání 

newsletteru bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané 

problematice a nenahrazuje vlastní odborné poradenství 

poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu 

průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé 

informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího 

vývoje a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace 

odpovědnost a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé 

škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 
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Kontakt  

Jan Roub  

Legal Partner 

Email: jan.roub@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v regionu střední a východní Evropy a brzy se etablovala 

mezi přední lokální poradenské a outsourcingové společnosti. Máme bohaté zkušenosti s řešeními pro 

firmy různých velikostí, od malých podniků až po velké korporace. Zaštiťujeme outsourcingové projekty 

napříč několika státy a komplexní služby poskytujeme více než 2 000 zákazníků.  

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení poboček Accace 

a našich spolehlivých partnerů. Nabízíme stejně kvalitní služby a efektivní procesy pod jednotným 

řízením a prostřednictvím sdílené online platformy.  

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz. 

https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
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