
 

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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Souběhem je myšlena situace, kdy člen statutárního orgánu má se stejnou společností 

zároveň uzavřenou pracovní smlouvu (např. člen představenstva a generální ředitel). 

Judikatorně bylo v minulosti dovozeno, že nelze vykonávat funkci člena statutárního 

orgánu v pracovním poměru, a že taková pracovní smlouva je neplatná. Obdobně byly 

posuzovány situace, kdy sice byla uzavřena pracovní smlouva na jinou pozici, ovšem 

obsahově byl náplní práce výkon funkce člena statutárního orgánu (tedy především 

obchodní vedení). Bylo však otázkou, co spadá do působnosti člena statutárního orgánu a 

co už ne. Pracovní smlouvy na pracovní náplň, která fakticky spadala do působnosti člena 

statutárního orgánu tak byly automaticky prohlašovány za neplatné, což mělo za následek, 

že takový člen nepožíval pracovněprávní ochrany. Judikatura Nejvyššího soudu však 

doznala jistých změn a nyní je za určitých okolností možné posuzovat souběžnou pracovní 

smlouvu jako „dodatek“ smlouvy o výkonu funkce a na pracovní smlouvu sjednanou na 

výkon funkce člena statutárního orgánu se v určitých ohledech mohou použít některá 

ustanovení zákoníku práce. Je však třeba zdůraznit, že pracovní poměr ani za těchto 

podmínek vzniknout nemůže.  

Člen statutárního orgánu se tak stejně nevyhne zákonné povinnosti jednání s péčí řádného 

hospodáře ani neomezené osobní odpovědnosti nebo možnosti být odvolán kdykoliv bez 

udání důvodu. 

Souběh člena statutárního orgánu společnosti a zaměstnaneckého poměru ke stejné 

společnosti tak může plnohodnotně fungovat jen za podmínky, že výkon obou činností 

bude rozdílný. Je však třeba si uvědomit, že při explicitním nezakotvení těchto činností do 

právních dokumentů může být dokazování rozdílnosti a oddělenosti těchto pozic značně 

nejisté. V tomto ohledu tak doporučujeme vždy přesně vymezit výkon činností jak ve 

smlouvě o výkonu funkce, tak v pracovní smlouvě a v obou dokumentech neprolínání 

těchto výkonů zdůraznit. Pokud by měl souběh funkcí, a především výkonu činností z nich 

vyplývajících evidentně neostré hranice, potom lze doporučit se raději takovému souběhu 

vyhnout. 
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