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Názory na kombinaci jednání
jednatele a prokuristy
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• in Lasák, J.; Pokorná, J.; Čáp, Z.;
Doležil, T. a kol.: Zákon o
obchodních korporacích.
Komentář. I. díl. Praha: Wolters
Kluwer, a.s., 2014, s. 391.

• K. Hurychová
• Prokura v novém občanském
zákoníku, Bulletin advokacie,
9/2014.

• Z. Rosický
• Může podle nové úpravy jednat
prokurista společně s
jednatelem?, www.bulletinadvokacie.cz

Pro
• L. Josková
• Je podle NOZ možná kombinace
jednání jednatele (člena
představenstva) a prokuristy?,
Rekodifikace&Praxe 4/2013

• J. Pokorná
• in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a
kol.: Občanský zákoník. Komentář.
Svazek I (§ 1 až 654), Wolters
Kluwer, Praha, 2014, s. 1089

• B. Havel
• Výkon funkce člena statutárního
orgánu, včetně smlouvy o výkonu
funkce v prolnutí ZOK a ObčZ,
Karlovarské právnické dny 2014, s.
414

Argumentace
Proti

• J. Lasák
• Vnitřní omezení, neúčinné
vůči třetím osobám

• K. Hurychová
• Vnitřní omezení, neúčinné
vůči třetím osobám
• Nedovolenost z důvodu
absence zákonné úpravy

• Z. Rosický
• Nepřípustnost z důvodu
rozdílného rozsahu
zástupčího oprávnění člena
statutárního orgánu a
prokuristy

Pro

• L. Josková
• Jednatel i prokurista jsou zástupci
společnosti; limituje jen na
případy, kdy společné zastoupení
společnosti „ulehčuje“.

• J. Pokorná
• Jednatel a prokurista jsou
smluvními zástupci.

• B. Havel
• Přípustné, protože společníci mají
v zákonném rámci svobodu v
nastavení, kdo a jakým způsobem
za společnost rozhoduje, nebudeli vyloučen statutární orgán, resp.
jeho kompetence zcela
přenesena.

Způsob zastoupení v. vnitřní
omezení
Způsob zastoupení

• Jednatel může jednat
samostatně (§ 164 odst. 1
obč. zak.) anebo může jednat
společně s jiným jednatelem
(společenská smlouva).
• Následky nedodržení:
• Jednání jediného
jednatele, mají-li jednat
společně dva, se
společnosti nepřičítá.
• Společnost není zavázána.

•
•
•

•

Vnitřní omezení
Jde o tzv. předchozí souhlasy
vyžadované společenskou
smlouvou.
Jednatel/é mohou jednat až
po schválení věci jiným
orgánem.
Způsob zastoupení nehraje
roli.
Následky nedodržení:
• Neúčinné vůči třetím
osobám
• Společnost je zavázána.

Spolupůsobení prokuristy, je-li ve
společnosti
• Jeden jednatel
• Vnitřní omezení - nedovolený zásah do vnější působnosti
• nepřípustné, nelze zapsat do OR, nedodržení nemá účinky vůči třetím
osobám (společnost je zavázána)

• Dva jednatelé
1) Je vyžadováno spolupůsobení prokuristy ve všech věcech?
• Bez prokuristy nelze jednat – vnitřní omezení
• nepřípustné, nelze zapsat do OR, nedodržení nemá účinky vůči třetím
osobám (společnost je zavázána)

2) Spolupůsobení prokuristy je alternativním způsobem ke společnému
zastupování jednateli
• bez prokuristy lze jednat – nejde o vnitřní omezení
• jde vlastně stanovení podmínky samostatného zastupování jedním
jednatelem
• přípustné, lze zapsat do OR, nedodržení má účinky vůči třetím osobám
(společnost není zavázána)

