
 

S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.  
Pro velký zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo  

v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni. 

Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
Kontakt pro Vaše dotazy:  

amsp@amsp.cz 

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s Advokátní kanceláří Mgr. Miloslav Drbálek. 
 

 

Legislativní rada MSP byla založena 13. 12. 2018. 
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Zajímají Vás 

KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE? 

Je možné stanovit neomezenou délku funkčního  
období statutárního orgánu společnosti?            
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2019 č. 392 

 
Předchozí právní úprava obsažená v Obchodním zákoníku stanovovala nejzazší délku funkčního období 

představenstva a.s. na pět let. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že jak dřívější úprava v Obchodním 

zákoníku, tak současná úprava v Zákoně o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“ nevylučují zvolit členy 

představenstva opětovně. Tuto možnost je v platné právní úpravě dle ZOK možné vyloučit buď ujednáním ve 

stanovách společnosti, nebo ve smlouvě o výkonu funkce. Co se týká dalších možností omezení funkčního 

období, nabízí se též varianta omezit nejvyšší počet funkčních období jednotlivých členů představenstva, což 

na první pohled značně volná úprava v ZOK umožňuje.  

Co se týká funkčního období jednatele s.r.o., zde v souvislosti s přijetím ZOK ke změnám nedošlo a i nadále 

platí, že při neexistenci úpravy maximální délky funkčního období v ZOK je právně relevantní úprava ve 

společenské smlouvě, která může stanovit jak určitou tak neurčitou délku funkčního období jednatele. Jediným 

limitem úpravy funkčního období jednatele ve společenské smlouvě je nemožnost konstatování 

neodvolatelnosti jednatele. Tento názor je podpořen též Nejvyšším soudem a přikláníme se k tomu, že je možné 

jej aplikovat i na představenstvo a.s. Co se týká úpravy funkčního období představenstva, tak ustanovení  

§ 439 odst. 3 ZOK je dispozitivní s tím, že byla překonána též dřívější úprava obchodního zákoníku v podobě 

maximální limity pěti let pro funkční období. Platná úprava navrch stanoví jen nevyvratitelnou právní 

domněnku, že při neurčení délky funkčního období představenstva ve stanovách platí, že byla pro každého 

jednotlivého člena představenstva sjednána na 1 rok. Tak se mnohým, kteří pak zákon aplikují, jeví jako reálně 

možný výklad o neomezené délce funkčního období, který se v praxi projevuje smlouvami na dobu neurčitou, 

smlouvami „do odvolání“ nebo prostě do zániku jinou formou. Takový výklad však může v budoucnosti 

narazit, a to především ve sporech, které by se případně dostaly až k Nejvyššímu soudu. Senát 29 Nejvyššího 

soudu, respektive jeho soudci totiž na svých školeních dopředu avizují, že v případě sporů, které se k nim 

dostanou, budou případy posuzovat s přihlédnutím k určité míře přiměřenosti a nebudou akceptovat funkční 

období na příliš dlouhou dobu nebo snad dokonce na dobu neurčitou. Z názorů soudců senátu 29 Nejvyššího 

soudu nebo i některých odborníků na obchodní právo lze usuzovat, že maximální akceptovatelné nastavení 

maximální délky funkčního období se nachází někde mezi 15 až 20 lety. Pokud tedy bude délka funkčního 

období představenstva nastavena ve stanovách společnosti mimo akceptovatelný rámec, dá se předpokládat, že 

soud rozhodne o neplatnosti takového ustanovení a délka předmětného funkčního období by pak byla 

posuzována na základě zákonného ustanovení zakotvujícího výše uvedenou nevyvratitelnou domněnku. 

Vlivem případného shora nastíněného postupu soudů tak může dojít k situacím, kdy rozhodování 

představenstva společnosti bude několik let dozadu zneplatněno, když orgán nebyl plně obsazen a právní 

jednání představenstva tak budou toliko zdánlivá a tedy bez jakýchkoliv právních účinků“. K minimalizaci 

možných uvedených negativních efektů „liberálně“ nastavené délky funkčního období představenstva a.s. je 

možné u platných dokumentů doporučit buď změnu stanov veřejnou listinou, nebo uzavření a schválení 

smlouvy o výkonu funkce v souladu se shora uvedeným, což je samozřejmě řešení nákladově výhodnější. 
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