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Úvod 

Jedním ze základních znaků tržní ekonomiky je hospodářská soutěž, jejíž hlavní 

složkou  je  konkurence  mezi  jednotlivými  soutěžiteli.  Konkurence  na  jednu  stranu  nutí 

subjekty trhu, aby zlepšovali kvalitu svých výrobků a případně byli schopni poskytnout 

svůj  produkt  nebo  službu  za  co  nejvýhodnější  cenu.  Proto  je  čím  dál  tím  víc  vzácnější 

„know-how“ každého soutěžitele, který je současně zaměstnavatelem, tudíž je v jeho zájmu 

zabránit úniku této cenné informace. Nejrizikovějším článkem je v této souvislosti právě 

zaměstnanec, který přichází do styku s těmito důvěrnými informacemi a může je zneužít 

ve svůj prospěch, aniž by z toho jeho zaměstnavatel přiměřeně profitoval.  

Soutěživost je lidská vlastnost, kterou v sobě má každý člověk a pro rozvoj a pokrok 

lidské společnosti byla tato vlastnost vždy důležitá. Nicméně v situaci, kdy zaměstnavatel 

téměř bezplatně poskytne svému zaměstnanci informace, jejichž zneužití zaměstnavatele 

může poškodit, nelze akceptovat neomezené respektování této lidské vlastnosti. 

K eliminaci  tohoto  rizika  slouží  v právních  řádech  institut  konkurenční  doložky, 

neméně  významné  je  ale  také  omezení  výkonu  jiné  výdělečné  činnosti  zaměstnance  za 

trvání  jeho  pracovněprávního  vztahu  u  zaměstnavatele.  Právě  právnímu  institutu,  který 

omezuje  možnost  zaměstnance  konkurovat  svému  zaměstnavateli  ještě  když  je  pro  něj 

povinen konat práci a má téměř neomezený přístup k množství informací, které by mohl 

zneužít ve svůj prospěch, se budu věnovat ve své práci. Domnívám se totiž, že na rozdíl od 

institutu  konkurenční  doložky,  není  povinnost  nekonkurovat  svému  zaměstnavateli,  ve 

smyslu pracovního práva, zaměstnancům dobře známá, resp. mnohdy dochází 

k nesprávnému pochopení právní úpravy, kterou, jak budu ve své práci popisovat, považuji 

někdy  až  za  přehnaně  formalistickou.  Předmětné  omezení  dle  mého  v podstatě  blíže 

specifikuje jeden z elementů základní povinnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli, a to 

povinnost  loajality.  Nicméně  zákonodárce  se  rozhodl  omezení  výkonu  jiné  výdělečné 

činnosti  zaměstnance  během  trvání  jeho  pracovněprávního  vztahu  navázat  na  několik 

hledisek, a tím nevyloučit jinou výdělečnou činnost zaměstnance úplně. 

Cílem  mé  práce  je  proto  přiblížit  hlediska,  která  se  při  posuzování  toho,  zda 

zaměstnanec jednal vůči svému stávajícímu zaměstnavateli konkurenčně, budou 

posuzovat, jakož i možné následky plynoucí z porušení této povinnosti pro zaměstnance. 

V první  části  popisuji  hledisko  předmětu  činnosti  zaměstnavatele  vůči  předmětu 

činnosti, ve kterém zaměstnanec vykonává jinou výdělečnou činnost. Přibližuji, kde všude 

lze  předmět  činnosti  nalézt  a  kde  spatřuji  nedostatky  právní  úpravy,  která  může  vůči 
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zaměstnanci působit nespravedlivě,  a kdy bude  zase nespravedlivá vůči  zaměstnavateli. 

Dále vymezím, co se má rozumět pod pojmem jiná výdělečná činnost a v jakých formách 

může  být  zaměstnancem  vykonávána.  V poslední  kapitole  první  části  uvedu,  na  které 

činnosti  se  toto  omezení  nevztahuje,  přičemž  poukážu  na  různé  snahy  zúžit  zákonem 

stanovené výjimky z předmětného omezení. 

V druhé  části  se  zaměřím  na  možnost  zaměstnavatele  udělit  písemný  souhlas 

s výkonem jiné výdělečné činnosti zaměstnance, kterým lze zákonem stanovené omezení 

prolomit. Nejdříve popíšu formu a náležitosti tohoto souhlasu a krátce rozeberu to, zda má 

zaměstnanec na udělení souhlasu právní nárok. Druhou kapitolu této části věnuji odvolání 

souhlasu, kde vysvětlím jak a kdy lze tento souhlas odvolat, jakož i to, co takové odvolání 

souhlasu znamená pro zaměstnance. Na to v poslední kapitole navážu popsáním následků, 

které  pro  zaměstnance  mohou,  v  důsledku  porušení  povinnosti  nekonkurovat  svému 

zaměstnavateli  za  trvání  pracovněprávního  vztahu,  vyplynout,  a  to  od  postihů  v rámci 

soukromého práva, až po trestněprávní postih. 

Třetí část mé práce naváže na předchozí dvě části, neboť bude věnována rozdílům 

mezi úpravou omezení výkonu jiné výdělečné činnosti za trvání pracovněprávního vztahu 

mezi tzv. „státními zaměstnanci“ a ostatními zaměstnanci, na které se vztáhne právě právní 

úprava popisována v prvních dvou částech. V úvodu této části nejdříve přiblížím některé 

profese, na které se aplikuje speciální zákon, nikoliv právní úprava obsažená v Zákoníku 

práce1  (dále  jen  „Zákoník  práce“).  Posléze  se  však  budu  věnovat  výhradně  „státním 

zaměstnancům“, na které se aplikuje právní úprava § 303 Zákoníku práce. 

Poslední, čtvrtá část, pak má za cíl zjistit, jaké jsou rozdíly v právní úpravě omezení 

výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance za trvání jeho pracovněprávního vztahu na 

Slovensku,  se  kterým  máme  společnou  historii,  ale  také  ve  vzdálenější  švédské  právní 

úpravě. 

V závěru práce se pak pokusím posoudit, zda považuji účinnou právní úpravu této 

povinnosti zaměstnance za dostačující a v čem by se mohl český zákonodárce inspirovat 

v zahraničí.  Krátce  se  pak  zamyslím  nad  tím,  proč  je  v tuzemsku  tato  právní  úprava 

nezbytná,  a  proč  je  jinde  postačující  stanovit,  že  má  být  zaměstnanec  vůči  svému 

zaměstnavateli loajální. 

 

  

                                                 
1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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1. Omezení výdělečné činnosti ve smyslu § 304 Zákoníku práce 

Právo  na  svobodnou  volbu  povolání,  jakož  i  právo  podnikat  a  provozovat  jinou 

hospodářskou činnost ústavodárce zakotvil v článku 26 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod2 (dále jen „LZPS“). Z toho vyplývá, že každý je oprávněn svobodně se rozhodovat 

o  svém  profesním  uplatnění  tím,  že  se  nechá  jiným  zaměstnat  a  vykonává  práci  jako 

závislou činnost anebo samostatně podniká. 3 Mohlo by se tedy zdát, že se kdokoli může 

kdykoli, samozřejmě pokud nejedná v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, nebo 

zákonem,  rozhodnout  jakou  práci  a  pro  koho  bude  vykonávat.  Stejně  tak  by  to  bylo 

v případě rozhodnutí začít podnikat. Tedy, že v případě splnění požadavků zákona není 

nutno hledět na jiné závazky této osoby, a zákon jí poskytne ochranu. 

Samozřejmě výše uvedena úvaha je absurdní, a už na první pohled je zřejmé, že by 

taková právní úprava byla v právním státě a demokratické společnosti předem odsouzena 

k neúspěchu. Toho si byl vědom také ústavodárce, tudíž stanovil v čl. 26 odst. 2 LZPS, že 

k omezení tohoto práva může dojít pouze zákonem. K tomu upozorňuji, že pokud by bylo 

omezení stanoveno právním předpisem nižší právní síly, Ústavní soud, by jej nepochybně 

zrušil.4 

Jedním z těchto omezení je také podmínění výkonu jiné výdělečné činnosti, která 

je shodná s předmětem činnosti stávajícího zaměstnavatele zaměstnance, udělením 

předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele zaměstnanci, s tím že může vedle svého 

zaměstnání vykonávat jinou výdělečnou činnost. K přijetí tohoto právního institutu došlo 

až na počátku 90. let 20. století. 5 Důvodem byla  skutečnost, že do té doby  „docházelo 

v řadě případů k tomu, že při podnikatelské činnosti zaměstnanec využíval výsledků práce 

dosažených při výkonu práce v pracovněprávním vztahu, případně docházelo k zneužívání 

postavení v zaměstnanecké organizaci.“ 6 Vzhledem k tomu, že do té doby účinná právní 

úprava obsažena v § 73 písm. d) Starého Zákoníku práce7 (dále jen „Starý Zákoník práce“) 

ukládala  zaměstnancům  „pouze“  povinnost  nejednat  v rozporu  s oprávněnými  zájmy 

                                                 
2 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
jako součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
3 Srov. DOLEŽILEK, Jiří. Soutěžní doložka v českém pracovním právu. Právní rozhledy. 1996, č.10, s. 437. 
4 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11. V předmětném nálezu došlo ke zrušení 
mj.  podzákonných  právních  předpisů,  které  blíže  specifikovali  tzv  „nadstandardy“  v rámci  poskytování 
zdravotních služeb. Ústavní soud zrušení těchto právních předpisů odůvodnil tím, že po formální stránce byly 
v rozporu  s ústavním  pořádkem  České  republiky,  neboť  byla  detailní  úprava  „nadstandardů“  ponechána 
zákonem prováděcím právním předpisům, což čl. 31 LZPS nepřipouští. 
5 Srov. KOCINA, Jan. Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie [online]. Praha, 
2008, (7-8) [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_07.pdf, s. 53. 
6 Tamtéž. 
7 Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce, v platném znění. 
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zaměstnavatele se ukázala jako nedostačující pro řešení problému konkurenčního jednání 

zaměstnance  za  trvání  pracovního  poměru,  přistoupil  zákonodárce  právě  k  přijetí  již 

zmiňovaného  nového  právního  institutu.  Učiněno  tak  bylo  novelou8  Starého  Zákoníku 

práce, účinnou od 29. května 1992.9 Touto novelou došlo ke vložení § 75 Starého Zákoníku 

práce. Ve smyslu tohoto nově vloženého ustanovení mohli zaměstnanci vykonávat jinou 

výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti vedle svého zaměstnání pouze 

s předchozím písemným souhlasem 10 jejich zaměstnavatele. Předmětná právní úprava je 

v současnosti obsažena v § 304 odst. 1 Zákoníku práce a obsahově koresponduje s právní 

úpravou obsaženou v § 75 Starého Zákoníku práce 11, což potvrzuje také důvodová zpráva 

k Zákoníku práce, která uvádí, že: „[p]rávní regulaci konkurenční činnosti zaměstnance 

ve  vztahu  k zaměstnavateli  za  trvání  zaměstnání  se  navrhuje  upravit  i  v nové  úpravě 

podobně jako je tomu v § 75 dosavadního [Starého Z]ákoníku práce.“12 

Nadto dodávám, že další motivací pro přijetí tohoto právního institutu bylo také 

vyřešení problémů, které přinášely situace, kdy zaměstnanec vykonával podnikatelskou či 

jinou  výdělečnou  činnost  souběžně  se  svým  pracovněprávním  vztahem,  a  to  nezřídka 

v příbuzném oboru, což výrazně poškozovalo zájmy jeho zaměstnavatele.13 

Systematicky je tato právní úprava zařazena do části třinácté, Společná ustanovení, 

hlavy  druhé,  Základní  povinnosti  zaměstnanců  a  vedoucích  zaměstnanců  vyplývající 

z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné 

povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné 

výdělečné  činnosti,  Zákoníku  práce.  Lze  říci,  že  předmětná  právní  úprava  tak  navazuje 

základní úpravu povinností zaměstnance v pracovním poměru, která je obsažena v § 38 

                                                 
8 Zákon č. 231/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, v platném znění. 
9 Srov. KOCINA, Jan. Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie [online]. Praha, 
2008, (7-8) [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_07.pdf, s. 53. 
10 Upozorňuji, že předmětná právní úprava v § 75 odst. 3 Starého Zákoníku práce obsahovala nadto zákaz 
výkonu činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele pro vedoucí zaměstnance tohoto 
zaměstnavatele a vedoucí zaměstnance v jeho přímé řídicí působnosti. U těchto zaměstnanců tak platil zákaz 
bezvýjimečně a nebylo možné jej vyloučit ani předchozím písemným souhlasem. Tento zvláštní režim pro 
vedoucí zaměstnance byl novelou Starého Zákoníku práce, která byla provedena zákonem č. 37/1993 Sb., 
s účinností  od  1.  ledna  1993 zrušen  a  i  na  ně  se  pak  vztahoval  pouze  obecný  režim  zákazu  výkonu  jiné 
výdělečné činnosti. 
11 Srov. KOCINA, Jan. Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie [online]. Praha, 
2008, (7-8) [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_07.pdf, s. 55.; Srov. 
Důvodová zpráva ze dne 21. září 2005 k Zákoníku práce. [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14891&pdf=1.  
12  Důvodová  zpráva  ze  dne  21.  září  2005  k Zákoníku  práce.  [online].  [cit.  2019-02-15].  Dostupné  z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14891&pdf=1.  
13 Srov. ZACHARIÁŠ, Jaroslav. Zaměstnání v pracovněprávním  vztahu a výkon jiné výdělečné činnosti. 
Právo a zaměstnání. 1995, č. 1, s. 15. 



 

10 
 

 

Zákoníku práce.14, tudíž se v podstatě jedná o jakési rozšíření povinností zaměstnance nad 

základní rámec.15 

Tuto právní úpravu vnímám jako poskytnutí ochrany zaměstnavatelům, ze strany 

zákonodárce. I když se nejedná o nový právní institut v právním řádu České republiky, 

začíná  být  čím  dál,  tím  více  nepostradatelným.  Vzestup  jeho  důležitosti  je  způsoben 

zejména rozvíjejícím se tržním hospodářstvím a přílivem koncernů. Zahraniční koncerny 

s sebou  přináší  také  moderní  výrobní  techniky,  „know-how“  apod.,  které  pak  předávají 

svým  zaměstnancům,  kteří  jej  následně  šikovně  mohou  využít  v rámci  svého  vlastního 

podnikání, nebo nabídnout tento svůj „kapitál“ konkurenčnímu zaměstnavateli, který však 

již ušetří nemalé peněžní prostředky, neboť investice do zaměstnance byla učiněna jeho 

prvním  zaměstnavatel.  Není  tedy  pochyb  o  důvodnosti  omezení,  které  §  304  odst.  1 

Zákoníku práce přináší. 

Jak  již  plyne  z výše  uvedené  úvahy:  „Předmětem  právní  úpravy  je  ochrana 

majetkové podstaty podnikání zaměstnavatele, před neoprávněným užitím výsledků jeho 

ekonomické činnosti konkurenty.“16 

Praxe ukázala, že i tato, na první pohled jednoduchá právní úprava, může v sobě 

skrývat větší množství nejasností, než by se mohlo na první pohled zdát, a tak způsobovat 

výkladové problémy. Ustanovení § 304 zmiňuje předmět činnosti. Jak k tomuto 

přistupovat? Je to předmět činnosti, který je vykonáván konkrétním zaměstnancem, nebo 

nikoli?  A  skutečně  se  zákaz  vztahuje  jenom  k předmětu  činnosti,  který  je  zveřejněn 

v obchodním rejstříku, nebo musí zaměstnanec myslet i na jiné rejstříky? A co samotná 

výdělečná činnost? Mnohdy se totiž stává, že pojmy na první pohled jasné a 

neproblematické, mohou po detailnější úvaze být shledány jako docela problematické a 

těžce vymezitelné. Proto se v této kapitole pokusím vymezit jednotlivé aspekty, ke kterým 

musí zaměstnavatel přihlížet, pokud se domnívá, že došlo k porušení povinnosti 

vyplývající pro zaměstnance z § 304 odst. 1 Zákoníku práce. Tedy k čemu všemu se musí 

při užití tohoto právního institutu přihlížet. Obecně totiž lze shrnout, že: „Ustanovení § 304 

                                                 
14  Srov. KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2014. Praha: Golden Books, 2014. ISBN 978-80-905075-7-9, s. 

357. 
15 Srov. VYSOKAJOVÁ, Margerita. In BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné 
a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-667-8, s. 172. 
16 TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. Právní 
rozhledy. 2008, č. 8, s. 277. 
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vychází  ze  tří  základních  skutečností.  Zaměstnanec  vykonává  výdělečnou  činnost,  je  to 

činnost aktivní a zároveň činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele.“17 

 

1.1. Shoda s předmětem činnosti zaměstnavatele 

K posouzení toho, zda je výkon jiné výdělečné činnosti zaměstnancem v rozporu se 

zákonem není rozhodující vlastní činnost, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele 

vykonává. Shodnost jiné výdělečné činnosti zaměstnance se totiž posuzuje podle předmětu 

činnosti zaměstnavatele, nikoli podle druhu práce zaměstnavatele. 18 V této části se proto 

chci věnovat přiblížení toho, co konkrétně je relevantní při posuzování shodnosti předmětu 

činnosti ve smyslu § 304 odst. 1 Zákoníku práce. Pouze dodávám, že v této kapitole pracuji 

s konkurenčním  jednáním  zaměstnance  konajícího  jinou  výdělečnou  činnost  u  jiného 

zaměstnavatele. Posuzování předmětu činnosti je však stejné také v případě, že by 

zaměstnanec podnikal ve shodném předmětu činnosti apod. 

Obecně lze říci, že se omezení, ve vztahu k předmětu činnosti (podnikání) 

zaměstnavatele,  vztahuje  na  všechny  jeho  zaměstnance  stejně,  přičemž  to  do  jakého 

předmětu  činnosti  zaměstnavatele  spadá  náplň  práce  zaměstnance,  není  vůbec  důležité. 

Zákon totiž jasně hovoří o předmětu činnosti zaměstnavatele v obecné rovině.  

Pro lepší představu uvedu příklady z odborné literatury a také judikatury 

Nejvyššího soudu České republiky: 

1. „Zaměstnanec  pracující  na  pozici  finanční  ředitel  v závodu  na  výrobu 

klimatizace  může  bez  jakéhokoliv  omezení  působit  jako  daňový  poradce, 

nemohl by ale být zaměstnán ani jako daňový konzultant v jiném 

(konkurenčním) závodu vyrábějícím klimatizaci.“19 

2. Se zaměstnancem společnosti ČD Cargo, a.s., IČ: 28196678, byl ze strany 

zaměstnavatele rozvázán pracovní poměr okamžitým zrušením20, a to 

z důvodu porušení ustanovení § 304 Zákoníku práce. To spočívalo v tom, 

že  vykonával  činnost  strojvedoucího  u  jiného  právního  subjektu,  kterého 

předmět  činnosti  se  částečně  shodoval  s předmětem  činnosti  ČD  Cargo. 

                                                 
17 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-7201-
738-6, s. 91. 
18  Srov.  BĚLINA,  Miroslav.  In  PICHRT,  Jan,  a  kol.  Zákoník  práce.  Zákon  o  kolektivním  vyjednávání. 
Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-609-0, s. 891. 
19 ODROBINOVÁ, Veronika. In VALENTOVÁ, Klára, PROCHÁZKA, Jan, JANŠOVÁ, Marie, 
ODROBINOVÁ, Veronika, BRŮHA, Dominik a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2018, 
ISBN 978-80-7400-534-3, s. 929. 
20 § 55 odst. 1 písm. b) Zákoníku práce. 
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Zaměstnanec toto však nepovažoval za relevantní hledisko a uvedl, že si: 

„nekoupil  lokomotivu  ani  vagóny  a  nepřepravoval  zboží“  a  „že  je  jen  a 

pouze  strojvedoucí  a  touto  činností  nikomu  nekonkuruje“.  Nejvyšší  soud 

České republiky, však dovolání zaměstnance zamítl, neboť jako relevantní 

hledisko shledával právě shodu předmětů činnosti těchto zaměstnavatelů.21 

U  prvního  přikladu  je  vidět,  kde  můžou  vznikat  nejasnosti.  Je  přirozené,  že 

zaměstnanec vnímá své případné konkurenční jednání výhradně ve vztahu ke své práci, 

kterou  pro  zaměstnavatele  vykonává.  Nicméně  mohou  nastat  situace,  kdy  zaměstnanec 

bude přesvědčen o tom, že jedná konkurenčně vůči svému zaměstnavateli, tedy v rozporu 

se  zákonem,  přičemž  tomu  tak  ve  skutečnosti  nebude,  neboť  předmět  činnosti  tohoto 

zaměstnavatele se ani částečně neshoduje s předmětem činnosti původního zaměstnavatele 

zaměstnance. Na druhou stranu může dojít i k opačné situaci. Zaměstnanec se s klidným 

svědomím zaměstná u dalšího zaměstnavatele, kde vykonává úplně odlišnou činnost, než 

jakou vykonává u svého dosavadního zaměstnavatele. Ten však po tomto zjištění rozváže 

se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí 22, přičemž toto rozhodnutí zaměstnavatele by 

bylo v pořádku, neboť v druhém případě zaměstnanec vykonával, byť úplně odlišnou práci, 

avšak pro zaměstnavatele se shodným předmětem činnosti. Tudíž v rozporu s ustanovením 

§ 304 odst. 1 Zákoníku práce. 

Druhý  příklad  ještě  lépe  ilustruje  riziko  nepochopení  smyslu  a  účelu  předmětné 

právní úpravy. Je zřejmé, že to, co je relevantní při posuzování toho, zda došlo k porušení 

povinností plynoucích pro zaměstnance z právních předpisů vztahujících se k jím 

vykonávané práci, nebylo zaměstnancem pochopeno, i když úvaha zaměstnance je 

pochopitelná. V konkrétním případě totiž skutečně nemuselo docházet k 

ohrožení majetkových  zájmů  zaměstnavatele.  Zákonodárce  však  dosud  nepřistoupil  ke 

změně této právní úpravy, a tato musí být tedy  posuzována striktněji, než by dle mého 

soudu  bylo  nezbytné.  Samozřejmě  Nejvyšší  soud  České  republiky  ve  svém  rozhodnutí 

uvedl,  že  je  nutné  přihlížet  k pracovnímu  zařazení  zaměstnance,  přičemž  relevantní  při 

posuzování je to, zda měl zaměstnanec možnost poznat, že jedná konkurenčně, 23 k tomu 

však více níže. 

 

1.1.1. Kde všude lze předmět činnosti nalézt a co je relevantní? 

                                                 
21 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1132/2014. 
22 § 52 písm. g) Zákoníku práce. 
23 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2017, sp. zn. 21 Cdo 3980/2016. 
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Zaměstnavatelé, kteří jsou právnickou osobou, mají zapsán svůj předmět činnosti 

v souladu s § 120 odst. 1 Občanského zákoníku24 (dále jen „Občanský zákoník“) 

v obchodním rejstříku, který je podle § 1 odst. 1 Zákona o veřejných rejstřících 25 (dále jen 

„ZoVR“) veřejným rejstříkem. Tedy je v souladu se ZoVR veřejně přístupný. Zaměstnanec 

se proto v tomto případě nemůže vymlouvat, že o předmětu činnosti nevěděl, neboť mu 

měla,  s přihlédnutím  ke  znění  §  8  odst.  2  ZoVR,  být  tato  skutečnost  známá,  resp. 

přinejmenším o ní mohl vědět. 

Dalším informačním systémem veřejné správy je živnostenský rejstřík, do kterého 

zapisují živnostenské úřady, pověřené vedením rejstříku, v souladu s § 60 odst. 1 

Živnostenského zákona 26 (dále jen „Živnostenský  zákon“), statistické a evidenční údaje 

související s provozováním živnosti. Podle § 60 odst. 2 písm. b) Živnostenského zákona, 

se tím rozumí i předmět podnikání. V tomto případě bude předmět činnosti (podnikání) 

představovat výčet obsažený v přílohách Živnostenského zákona27, tedy jednotlivé živnosti 

zde vyjmenované.28 

Existují však také profese, u kterých předmět podnikání nelze zjistit ze žádného 

veřejného  rejstříku  nebo  obdobného  zápisu.  Bude  se  jednat  zejména  o  podnikání  osob 

nezapsaných  v obchodním  rejstříku  a  neprovozujících  živnost.  Tyto  profese  jsou  však 

upraveny speciálním zákonem, kterým je specifická profese regulována. Může se jednat o 

výkon  advokacie, činnost soudního exekutora apod. 29 Specifická je také situace, kdy je 

zaměstnavatelem  Česká  republika,  resp.  její  organizační  složka.  Toto  specifikum  je 

detailněji popsáno v části třetí této práce. 

Vzhledem  k výše  uvedenému  shrnuji,  že:  „Předmět  činnosti  zaměstnavatele  lze 

tedy nalézt ve třech základních zdrojích: 

- veřejném rejstříku, 

- zvláštním zákoně upravujícím činnost zaměstnavatele, 

- zřizovací listině zaměstnavatele.“30 

                                                 
24 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
25 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských 
fondů, ve znění pozdějších předpisů. 
26 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
27 Výčet řemeslných živností je uveden v příloze 1, vázaných živností v příloze 2, koncesovaných živností 
v příloze 3 a oborů činností náležejících do živnosti volné v příloze 4 Živnostenského zákona. 
28 Srov. TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 281. 
29 Srov. tamtéž. 
30 Tamtéž. 
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Jak je již patrné, vyznat se v tom, ve kterých předmětech činnosti nesmí 

zaměstnanec zaměstnavateli konkurovat, nemusí být vždy tak jednoduché, jako je samotný 

pojem  „předmět  činnost“  laickou,  ale  i  odbornou  veřejností  vnímán.  Někdy  může  být 

posuzování, zda se jedná o konkurenční činnost ve smyslu zákona, tak komplikované, že 

za účelem zjištění, zda je možné aplikovat na danou situaci § 304 Zákoníku práce, bude 

nutné se podívat do nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých 

živností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „Nařízení ONŽ“).  Až v tomto právním 

předpise totiž lze nalézt podrobnější popis činností, které zahrnuje ta která živnost. 

Největším  problémem  však  v praxi  je  to,  že  má  zaměstnavatel  zapsaných  více 

předmětů činnosti, než v kolik reálně podniká, nebo zamýšlí být podnikatelsky činný. 

Z mého pohledu by některé případy vyžadovali benevolentnější přístup ze strany 

soudů, pokud jde o porušení povinností v § 304 Zákoníku práce. Toto doporučení lze také 

dovodit  z rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  České  republiky 31,  na  které  poukazuji  níže. 

Nicméně soud je vázán zákonem, a proto, pokud mu to znění zákona neumožňuje, tak i 

přes veškerou snahu nemůže výrazněji zmírnit předmětnou právní úpravu. 

V rámci dlouhodobější soudní praxe se však uplatňuje širší výklad pojmu činnost 

zaměstnavatele.  Soudy  obvykle  nekriticky  vycházejí  z předmětu  podnikání  zapsaného 

v obchodním rejstříku. Mnohdy ale soudu stačí, že zaměstnavatel disponuje živnostenským 

oprávněním, i když toto jako předmět činnosti v obchodním rejstříku zapsáno nemá.32 

Tato praxe soudů zřejmě vychází z rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 

ohledně povahy zápisů do obchodního rejstříku: „Z výše uvedeného vyplývá, že 

konstitutivní povahu má zápis předmětu podnikání (činnosti) jen u těch právnických osob, 

které  se  zapisují  do  obchodního  rejstříku,  ale  nejsou  v něm  dosud  zapsané.  Ve  všech 

ostatních případech je třeba za předmět podnikání (činnosti) právnické osoby zapisované 

do obchodního rejstříku považovat živnost (jinou podnikatelskou činnost), k jejímuž výkonu 

právnické  osobě  vzniklo  příslušné  oprávnění,  bez  ohledu  na  to,  zda  má  tento  předmět 

činnosti  zapsaný  též  v obchodním  rejstříku.“ 33  A  přitom  k tomu,  aby  byla  porušena 

                                                 
31 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2017, sp. zn. 21 Cdo 3980/2016. 
32  Srov.  ODROBINOVÁ,  Veronika.  In  VALENTOVÁ,  Klára,  PROCHÁZKA,  Jan,  JANŠOVÁ,  Marie, 
ODROBINOVÁ, Veronika, BRŮHA, Dominik a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2018, 
ISBN 978-80-7400-534-3, s. 929. 
33 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. února 2001, sp. zn. 29 Cdo 113/2000. 
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povinnost zaměstnance nekonkurovat svému zaměstnavateli dostačuje,  „pokud osoba, u 

které zaměstnanec výdělečnou činnost provozuje, má dané podnikatelské oprávnění.“34 

Snahu  o  výzvu  k tomu,  aby  byly  takové  situace  posuzovány  liberálněji,  vyjádřil 

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí 35, na které jsem výše již několikrát 

odkazoval.  V předmětné  věci  soud  posuzoval  situaci,  kdy  zaměstnankyně  s pracovním 

zařazením  na  pozici  „výkonný  manažer“,  která  mimo  to,  jakožto  osoba  samostatně 

výdělečně  činná  poskytovala  „masérské,  rekondiční  a  regenerační  služby“,  v  důsledku 

čehož s ní byl ze strany zaměstnavatele rozvázán pracovní poměr výpovědí36. 

Zaměstnavatel  měl  však  v obchodním  rejstříku  zapsán  jediný  předmět  činnosti,  a  to 

„praktické  zubní  lékařství“.  Zaměstnankyně  argumentovala  právě  tím,  že  se  nemohla 

dopustit porušení povinnosti nevykonávat jinou výdělečnou činnost shodnou s předmětem 

zaměstnavatele,  neboť  nejednala  konkurenčně  ve  vztahu  k tomuto  předmětu  činnosti. 

Nejvyšší  soud  České  republiky  k tomu  zaujal  následující  stanovisko:  „Skutečnost,  že 

zaměstnavatel v obchodním rejstříku nemá zapsaný předmět činnosti, k jehož výkonu mu 

vzniklo příslušné oprávnění, by však mohla být významná při posuzování otázky zavinění. 

Zaměstnanci  by  nebylo  možné  vytýkat  zaviněné  porušení  povinnosti  dodržovat  právní 

předpisy vztahující se k jím vykonávané práci ani ve formě nevědomé nedbalosti, kdyby 

zaměstnanec nechtěl porušit své pracovní povinnosti a ani nevěděl, že je svým jednáním 

porušit může, a vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům o tom ani vědět nemohl 

a neměl. O takovou situaci by se mohlo jednat v případě, kdy by zaměstnanec vzhledem ke 

svému  pracovnímu  zařazení  u  zaměstnavatele  nezískal  a  ani  nemohl  získat  poznatky, 

z nichž  by  mohl  usuzovat  na  oprávnění  zaměstnavatele  vykonávat  dotčenou  činnost 

nezapsanou  v obchodním  rejstříku.  Za  těchto  okolností  by  zaměstnanci  nebylo  možné 

důvodně vytýkat, že se před zahájením konkurující výdělečné činnosti spokojil s obsahem 

zápisu v obchodním rejstříku, ve kterém zaměstnavatel (v rozporu se skutečností a 

ustanovením  §  35  obch.  zák.  [pozn.  nyní  §  120  Občanského  zákoníku])  nemá  dotčený 

předmět činnosti zapsán (zápis obsahuje jen údaje o jiných předmětech činnosti 

zaměstnavatele). Postup zaměstnance by naopak bylo třeba shledávat v souladu 

s principem  materiální  publicity  skutečností  zapsaných  v obchodním  rejstříku,  z jehož 

                                                 
34 ODROBINOVÁ, Veronika. In VALENTOVÁ, Klára, PROCHÁZKA, Jan, JANŠOVÁ, Marie, 
ODROBINOVÁ, Veronika, BRŮHA, Dominik a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2018, 
ISBN 978-80-7400-534-3, s. 930. 
35 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2017, sp. zn. 21 Cdo 3980/2016. 
36 § 52 písm. g) Zákoníku práce. 
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negativní stránky vyplývá, že proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis v obchodním rejstříku, 

nemůže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že tento zápis neodpovídá skutečnosti“37. 

Nejvyšší  soud  výše  uvedenou  úvahu  vztáhnul  na  posuzovaný  případ  a  dospěl 

k závěru, že: „v závislosti na zjištění, zda žalobkyně [pozn. zaměstnankyně] vzhledem ke 

svému  pracovnímu  zařazení  na  pozici  „výkonný  manažer“,  kterou  u  žalovaného  [pozn. 

zaměstnavatele] vykonávala již od 7. 11. 2015, získala nebo mohla získat takové poznatky, 

z nichž  by  mohla  usuzovat  na  oprávnění  žalovaného  vykonávat  činnost  odpovídající 

uvedené živnosti nezapsané v obchodním rejstříku, jíž konkurovala poskytováním 

masérských služeb v „salonu J.“.“38 

Výše uvedenou úvahu Nejvyššího soudu České republiky vítám, neboť se 

domnívám,  že  předmětná  úprava  je  mnohdy  vůči  zaměstnancům  až  přehnaně  přísná  a 

formalistická. Ztotožňuji se s názorem, že je nutné posuzovat možnosti a také schopnosti 

každého  zaměstnance  ujistit  se,  zda  nejedná  konkurenčně  vůči  svému  zaměstnavateli. 

Zároveň však souhlasím s rozhodnutím soudu, že tato zaměstnankyně skutečně naplnila 

znaky uvedené v § 304 odst. 1 Zákoníku práce a porušila tím povinnosti vyplývající pro ni 

z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci, neboť byla pracovně zařazena 

na  „manažerskou  pozici“,  což  vyžaduje  znalosti  o  všech,  i  potenciálních,  činnostech 

zaměstnavatele.  Domnívám  se,  že  posouzení  soudu  by  bylo  odlišné,  pokud  by  šlo  o 

zaměstnance na dělnické pozici, který byl, před rozvázáním pracovního poměru 

výpovědí39, u něj zaměstnán kratší dobu. 

 

1.1.2. (Ne)Aktivní činnost zaměstnavatele u všech předmětů činnosti 

Současné nastavení tržní ekonomiky nutí zaměstnavatele, aby byli schopni 

nabídnout své klientele co největší spektrum služeb a produktů. Proto je pluralita předmětů 

činnosti u těchto zaměstnavatelů respektovanou skutečností,40 což opět může, vzhledem ke 

znění § 304 odst. 1 Zákoníku práce ztěžovat možnost přivýdělku řadovým zaměstnancům 

těchto  korporátních  zaměstnavatelů.  Jelikož  je  logicky  nejdůležitějším  cílem  každého 

podnikatele dosáhnout co největší zisk, zapisují si subjekty někdy více předmětů činnosti, 

než  v rámci  kolika  plánují  vykonávat  podnikatelskou  činnost.  Tímto  sledují  přilákání 

                                                 
37 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2017, sp. zn. 21 Cdo 3980/2016. 
38 Tamtéž. 
39 § 52 písm. g) Zákoníku práce. 
40 Srov. TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 281. 
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většího spektra klientely a odběratelů, a tedy větší příjmy, i když v době zápisu by tuto 

službu ještě nebyli schopni poskytnout. 

Nejčastěji  se  tak  děje  v souvislosti  s ohlašováním  volné  živnosti,  která  zahrnuje 

celkem 80 oborů činností. Lze však říci, že zahrnuje ještě víc činností, neboť 80. oborem 

činnosti náležející do živnosti volné jsou: „Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“ 41. 

Tudíž je obtížé vymezit, které činnost sem budou spadat. 

Získat  živnost  volnou  není  vůbec  problém,  a  podnikatelé  většinou  neřeší,  který 

z vyjmenovaných oborů činnosti budou ve skutečnosti vykonávat. Požádají o udělení všech 

80  oborů,  aniž  by  kdy  takové  oprávnění  ke  svému  podnikání  využili.  To,  jak  plyne 

z předchozí kapitoly, může mít za následek, že se zaměstnanec nebude moci zaměstnat u 

jiného zaměstnavatele, neboť tento postupoval stejně jako jeho původní zaměstnavatel, i 

když shodný obor činnosti vůbec ke svému podnikání nevyužívá a nepotřebuje ani jeden 

z těchto zaměstnavatelů. 

Zákon  totiž  výslovně  zmiňuje  jako  rozlišovací  východisko  pro  možnost  jiné 

výdělečné činnosti zaměstnancem právě předmět činnosti zaměstnavatele. Již není řešeno, 

zda  tuto  činnost  skutečně  zaměstnavatel  vykonává.  Zákoník  práce  v této  souvislosti 

nemyslí ani na druhové vymezení práce, kterou zaměstnanec vykonává, resp. nevztahuje 

omezení  pouze  na  předmět  činnosti  podnikatele,  do  kterého,  podle  druhu  práce,  lze 

zaměstnance  zařadit.42  Zmírnit  přísnost  této  právní  úpravy  by  přitom  bylo  možné  také 

doplněním, že musí mít jiná výdělečná činnost zaměstnance vůči zaměstnavateli skutečně 

konkurenční charakter. 

Proto je na místě úvaha, zda je nutné mít souhlas zaměstnavatele v případě, že další 

výdělečná činnost zaměstnance je sice shodná s předmětem činnosti zapsané v rejstříku, 

ale tuto zaměstnavatel fakticky nevykonává. 

Odpověď naznačuje již právní názor vyjádřen v rozhodnutí Nejvyššího soudu: „Pro 

posouzení shodnosti výdělečné činnosti s předmětem činnosti zaměstnavatele není 

rozhodující vlastní činnost, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává. Shodnost 

výdělečné  činnosti  se  vztahuje  k předmětu  činnosti  zaměstnavatele  (např.  zapsaného 

v obchodním  rejstříku),  nikoli  k druhu  práce,  který  má  zaměstnanec  uveden  v pracovní 

smlouvě či v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jinými slovy, předmět 

                                                 
41 Srov. příloha 4 Živnostenského zákona. 
42 Srov. TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 281. 
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činnosti daného zaměstnavatele je shodný pro všechny jeho zaměstnance, bez ohledu na to, 

jaký druh práce pro zaměstnavatele vykonávají.“43 

Z této citace lze dovodit, že soudy přihlížejí k tomu, jaký má zaměstnavatel zapsán 

předmět činnosti, a tento aplikují na všechny jeho zaměstnance bez rozdílu. I když se tento 

přístup  jeví  jako  přehnaně  formalistický,  domnívám  se,  že  soudy  vzhledem  ke  znění 

předmětného ustanovení, nemají možnost se výrazně odchýlit za účelem zmírnění tohoto 

zákazu. Druh práce přitom může být pro posouzení míry porušení povinností zaměstnance 

zakotvených  v  §  304  odst.  1  Zákoníku  práce  stěžejní.  Zákon  však  jako  hledisko  uvádí 

předmět činnosti  zaměstnavatele a  nepřipouští  možnost  přihlédnout  ke  druhu  práce 

individuálně  u  každého  zaměstnance.  Proto  opět  oceňuji  právní  názor  v předcházející 

kapitole citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu44, kde bylo připuštěno, že i když by byla 

zjištěna  shoda  v předmětu  činnosti  u  obou  zaměstnavatelů,  měla  by  být  posuzována 

možnost a schopnost zaměstnance zjistit si tuto skutečnost. Měla by být vždy důkladně 

zkoumána míra zavinění, neboť má-li být toto porušení „právně postižitelné jako důvod 

k rozvázání  pracovního  poměru  ze  strany  zaměstnavatele,  musí  být  porušení  pracovní 

povinnosti zaměstnancem zaviněno (alespoň z nedbalosti) a musí dosahovat určitý stupeň 

intenzity.“45 Přitom srovnávání s vymezeným předmětem činnosti zaměstnavatele, a nikoli 

s tím, jaký druh práce zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává, považuji za důkaz toho, 

jak  nedokonalá  je  tato  právní  úprava.  Je  také  poměrně  nevyvážená,  neboť  ne  vždy 

poskytuje zaměstnavateli účinnou ochranu a na druhé straně mnohdy zaměstnance 

nepřiměřeně omezuje.46Jsem však přesvědčen, že postupně se dospěje k tomu, že se bude 

více přihlížet k faktickému výkonu činnosti. Prozatím by však mohl být tento nejasný stav 

vyřešen  třeba  tím,  že  by  zaměstnavatel  uváděl  v pracovní  smlouvě  předměty  činnosti, 

v rámci  kterých  aktivně  podniká  a  nepřeje  si,  aby  mu  v nich  zaměstnanec  jakkoliv 

konkuroval.  Posílí  se  tím  právní  jistota  obou  stran  pracovněprávního  vztahu  a  také 

v případě sporu o to, zda zaměstnanec jednal konkurenčně, bude působit rozhodnutí soudu 

pro obě strany spravedlivěji. Problematické by však mohlo být, pokud by zaměstnavatel 

chtěl začít podnikat v dalším předmětu činnosti. Vyřešit by to mohl ale vnitřní předpis, 

prostřednictvím kterého o tomto svém záměru informuje všechny své zaměstnance. 

                                                 
43 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1132/2014 
44 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2017, sp. zn. 21 Cdo 3980/2016. 
45 Tamtéž. 
46 Srov. ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-
7201-738-6, s. 46. 
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Zaměstnavateli se nabízí také obecně uvést výčet v rámci vnitřního předpisu,  ve 

kterých  předmětech  činnosti  by  neměl  zaměstnanec  zaměstnavateli  konkurovat.  Tento 

může mj. sloužit k rozšíření práv zaměstnanců, které jsou jim zaručeny Zákoníkem práce.47 

Tedy lze předpokládat, že pokud by zaměstnavatel v tomto výčtu zapomněl uvést některý 

ze zapsaných předmětů činnosti, znamenalo by to zvýhodnění práv zaměstnanců, a ti by 

pro výkon jiné výdělečné činnost v rámci tohoto předmětu činnosti nepotřebovali 

předchozí písemný souhlas. 

Analogicky by tato úvaha mohla být aplikována také v případě opomenutí 

některého  z předmětů  činnosti  v pracovní  smlouvě,  neboť  by  se  opět  mohlo  jednat  o 

stanovení práv zaměstnance výhodněji, než to pro něj stanovuje § 304 Zákoníku práce. 

Proto  nelze  vyloučit,  že  by  soud  nemohl  přistoupit  k formalistickému  posouzení  dané 

situaci a rozhodnout, že výpověď je platná, neboť zaměstnanec postupoval v rozporu se 

zákonem. Dle mého by však mohl rozhodnout i opačně, neboť by našel oporu v tom, že 

zaměstnanec nemohl vědět, že zaměstnavatel neuvedl některý předmět činnosti vědomě, a 

tudíž za to nemůže nést odpovědnost a být sankcionován. 

Celou tuto kapitolu lze závěrem shrnout následující citací: „Pro posouzení otázky, 

zda  se  u  zaměstnanců  skutečně  jedná  o  výkon  výdělečné  činnosti,  která  je  shodná 

s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, není důležité, jestli 

zaměstnanec vykonává u zaměstnavatele stejnou činnost, jakou vykonává mimo 

pracovněprávní  vztah  k zaměstnavateli.  Rozhodující  je,  zda  se  jeho  výdělečná  činnost 

shoduje s předmětem činnosti jeho zaměstnavatele. Může se totiž jednat i o činnost, kterou 

sice zaměstnavatel momentálně nevykonává, ale má ji zapsanou v obchodním rejstříku a 

vykonávat ji tedy může.“48. 

 

1.2. Výdělečná činnost shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele 

Ustanovení  §  304  odst.  1  Zákoníku  práce  stanoví,  že  zaměstnanci  mohou  vedle 

svého zaměstnání, vykonávaného v pracovněprávním vztahu, vykonávat výdělečnou 

činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen 

s jeho předchozím písemným souhlasem. 

                                                 
47 Srov. BĚLINA, Miroslav. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1184. 
48 ŠTANGOVÁ, Věra, ZACHARIÁŠ, Jaroslav. Nad pracovněprávními vztahy. Praha: Orac, 1997. 
Knihovnička Orac 97. ISBN 80-901-9384-6, s. 31. 
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Vyvstává otázka, zda se tento zákaz vztahuje také na dohody konané mimo pracovní 

poměr.  Odpověď  je  k  nalezení  v Zákoníku  práce,  který  mj.  vymezuje,  že  základními 

pracovněprávními  vztahy  jsou  pracovní  poměr  a  právní  vztahy  založené  dohodami  o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. 49 Proto se omezení vykonávat jinou výdělečnou 

činnost uplatní jak na pracovní poměr, tak i dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr.  

„Pojmovým  znakem  výdělečnosti  je  záměr  získat  odměnu,  dosáhnout  zisku  nebo 

jiného majetkového prospěchu. Skutečnost, že nedošlo k naplnění cíle výdělečné činnosti, 

tedy dosažení výdělku, zisku atp., není rozhodná, podstatná je motivace, tedy váš [pozn. 

zaměstnancův]  úmysl.“50  Tudíž  není  důležité,  zda  skutečně  dochází  k zisku.  Proto  je 

argument zaměstnanců, který by se z jejich strany mohl jevit jako relevantní, že činnost 

nebyla konkurenceschopná, neboť nedosáhli žádného zisku, naopak jsou ve ztrátě, lichý. 

Mimo pracovněprávní vztah, ale může být jiná výdělečná činnost vykonávána tak 

v občanskoprávním poměru nebo na základě živnostenského či jiného oprávnění k výkonu 

podnikatelské činnosti.51 

S ohledem na výše uvedené tak lze poznat, že se v této kapitole budu věnovat jak 

výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnancem v pracovněprávním vztahu 

k zaměstnavateli, tak jinou výdělečnou činností zaměstnance, která spočívá v jeho 

podnikání ve shodném předmětu činnosti. Nicméně nejdříve vymezím, co se rozumí pod 

pojmem výdělečná, resp. jiná výdělečná činnost. 

 

1.2.1. Jiná výdělečná činnost 

Předtím, než se budu věnovat vymezení pojmu „jiná výdělečná činnost“, považuji 

za nutné upozornit na skutečnost, že, nejenom z mého pohledu, nelze pojmy „konkurenční 

činnost“  a  výdělečná  činnost“  ve  smyslu  §  304  odst.  1  Zákoníku  práce  používat  jako 

synonyma. „Obsah pojmu „konkurenční činnost“ je rozsáhlejší než obsah pojmu 

„výdělečná činnost“. Zaměstnanec při konkurenční činnosti nejenom vykonává výdělečnou 

činnost, např. programování, ale také působí na trhu při shánění klientely, zúčastňuje se 

kontraktačních jednání s potenciálními zákazníky apod. Veškerá „konkurenční činnost“ je 

                                                 
49 § 3 Zákoníku práce; Srov. také ZACHARIÁŠ, Jaroslav. Zaměstnání v pracovněprávním vztahu a výkon 
jiné výdělečné činnosti. Právo a zaměstnání. 1995, č. 1, s. 16. 
50  Srov.  FETTER,  Richard  W.  Kdy  vám  jinou  výdělečnou  činnost  musí  odsouhlasit  zaměstnavatel?. 
Měšec.cz: Práce a  mzdy [online]. 2013 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z:  https://www.mesec.cz/clanky/kdy-
vam-jinou-vydelecnou-cinnost-musi-odsouhlasit-zamestnavatel/.  
51KOCINA, Jan. Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie [online]. Praha, 2008, 
(7-8) [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_07.pdf, s. 53. 
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samozřejmě motivována snahou o vytvoření nadhodnoty na straně poskytovatele výkonu a 

je  úzce  spjata  se  samotným  výkonem  výdělečné  činnosti,  mohli  bychom  ji  tedy  nazvat 

výdělečnou činností v širším slova smyslu.“ 52 Abych tuto myšlenku shrnul, tak ne každý 

úkon,  který  je  učiněn  při  konkurenční  činnosti  bude  považován  za  činnost  výdělečnou, 

neboť není sledováno dosažení zisku, což, jak již vyplývá z výše uvedeného, je stěžejní. 

Nicméně každý úkon, aby měl konkurenční povahu, musí být v souběhu 

s pracovněprávním  vztahem  takto  jednajícího  zaměstnance.  Tedy  musí  být  vykonán  ve 

stejné  době,  v jaké  byl  zaměstnanec  zaměstnán  u  svého  stávajícího  zaměstnavatele.53 

Řečeno jinak: „Právní podstatou souběhu je kolize povinností, které fyzická osoba musí 

současně plnit“54. 

 

Skutečnost, že při posuzování naplnění podmínek konkurenčního jednání 

zaměstnance ve smyslu § 304 Zákoníku práce je stěžejní předmět činnosti zaměstnavatele, 

zmiňuji již výše. Zvolení předmětu činnosti v právní úpravě, jako měřítka toho, zda jedná 

zaměstnanec konkurenčně za trvání svého pracovněprávního vztahu, považuji za ne úplně 

šťastné. Za účelem lepšího pochopení tohoto institutu, uvádím dále malé srovnání s velmi 

příbuzným  právním  institutem,  konkurenční  doložkou  neboli  konkurenčním  jednáním 

zaměstnance po skončení pracovněprávního vztahu. Tento právní institut je totiž 

koncipován  šířeji,  neboť  se  k povinnosti,  resp.  závazku,  zdržet  se  výkonu  výdělečné 

činnosti v rámci shodného předmětu činnosti, přidává také povinnost zdržet se jednání, jež 

by  mělo  vůči  bývalému  zaměstnavateli  soutěžní  povahu.55  Tedy,  jak  také  lze  dovodit 

z rozhodnutí Nejvyššího soudu, v případě konkurenční doložky se bude spíše přihlížet ke 

skutečné  (faktické)  pravděpodobnosti,  že  by  mohlo  docházet  ke  zneužití  informace  či 

znalosti  získané  u  předchozího  zaměstnavatele,  než  samotný  předmět  činnosti  těchto 

zaměstnavatelů, jako tomu je u konkurenčního jednání zaměstnance za trvání 

pracovněprávního  vztahu.56  Proto  by  mohlo  nastat,  že  o  výkon  konkurenční  výdělečné 

činnosti  nepůjde,  „jestliže  se  zaměstnanec  u  nového  zaměstnavatele  vzhledem  k druhu 

práce sjednanému v pracovní smlouvě na činnosti, která je shodná s předmětem činnosti 

                                                 
52 TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. Právní 
rozhledy. 2008, č. 8, s. 278. 
53 Srov. ORŠULA, Jiří, PICHRT, Jan. Odpovědnost za porušení povinností při souběhu zaměstnání a výkonu 
funkce statutárního orgánu. Právní rádce. 1996, č. 10, s. 46. 
54 Tamtéž. 
55  Srov.  BĚLINA,  Miroslav.  In  PICHRT,  Jan  a  kol.  Zákoník  práce.  Zákon  o  kolektivním  vyjednávání. 
Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-609-0 s. 912. 
56 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2012, sp. zn. 21 Cdo 2995/2011. 
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předchozího zaměstnavatele nebo která má vůči němu soutěžní povahu, nepodílí“ 57. Na 

rozdíl  od  omezení  výkonu  jiné  výdělečné  činnosti  za  trvání  pracovněprávního  vztahu 

nesleduje  primárně  úprava  konkurenční  doložky  omezení  výkonu  výdělečné  činnosti  u 

zaměstnavatele  se  shodným  předmětem  činnosti.  Naopak  „[k]líčovým  pravidlem  pro 

výklad ustanovení o konkurenční doložce totiž je neomezovat zaměstnance více, než je pro 

účel tohoto ustanovení nezbytně nutné.“58 Právě proto „pouhá (částečná) shoda v předmětu 

činnosti zaměstnavatele a zaměstnance (nového zaměstnavatele) nemůže být sama o sobě 

dostatečným důkazem o porušení zákazu konkurence.“59 Stěžejní totiž je, jestli se 

zaměstnanec  podílí  na  jednání  jednoho  soutěžitele,  které  zasahuje  do  sféry  soutěžitele 

druhého.60 

Jak  je  vidět,  kritéria  omezení  konkurenční  činnosti  zaměstnance  za  trvání  a  po 

skončení pracovněprávního vztahu, nejsou stejné, i když by se to na první pohled nemuselo 

tak jevit. Zákaz konkurenčního jednání podle § 310 a § 311 Zákoníku práce je totiž dle 

mého mnohem širší, než ten v § 304 Zákoníku práce.  

Důvodem této odlišnosti, je rozdílný účel, resp. východiska, právní úpravy. 

Regulace výkonu další výdělečné činnosti zaměstnance za trvání pracovněprávního vztahu, 

sleduje omezení využívání poznatků a informací, včetně výsledků práce, které zaměstnanec 

dosáhl  při  výkonu  práce  v pracovněprávním  vztahu.  Omezení  využití  tohoto  „kapitálu“ 

zaměstnance je však omezeno pouze v případě, že jinou výdělečnou činnost vykonává ve 

shodném předmětu činnosti. Mírně odlišně od toho, právní úprava konkurenční doložky v 

§ 310 a násl. Zákoníku práce sleduje obecněji zamezení konkurenčního jednání bývalého 

zaměstnance, který by s ohledem na jeho původní pracovní zařazení u bývalého 

zaměstnavatele a „na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických 

postupů, které získal“ 61, mohl zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. 62 

Tedy  může  konkurenčně  jednat,  i  když  nevykonává  konkurenční  činnost  ve  shodném 

předmětu  činnosti  s předmětem  činnosti  bývalého  zaměstnavatele.  Postačuje,  že  jeho 

znalosti, které nabyl pří výkonu bývalé pracovní pozice, mohou jeho bývalému 

zaměstnavateli ztížit činnost a pozici na relevantním trhu.  

                                                 
57 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2012, sp. zn. 21 Cdo 2995/2011. 
58  VRAJÍK,  Michal.  In  HŮRKA,  Petr,  NOVÁK,  Ondřej,  VRAJÍK,  Michal.  Aktuální  pracovněprávní 
judikatura s podrobným komentářem. Olomouc: ANAG, 2012. ISBN 978-80-7263-785-0, s. 182. 
59 Tamtéž. 
60 Srov. tamtéž, s. 183; Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2010, sp. zn. 23 Cdo 1345/2009. 
61 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-7201-
738-6, s. 100. 
62 Srov. tamtéž, s. 100, 121. 
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Dále se však srovnávání těchto dvou právních institutů již nevěnuji, neboť by byl 

vyžadován mnohem obšírnější rozbor. Shrnu jenom, že u výkonu jiné výdělečné činnosti 

za trvání pracovněprávního vztahu se posuzuje pouze shodnost předmětů činnosti, kdežto 

u  konkurenční  doložky,  je  posuzováno  obecněji  také  to,  zda  konkurenční  jednání  má 

soutěžní povahu vůči bývalému zaměstnavateli. Může tak nastat situace, kdy jednání, které 

bude posouzeno jako nedovolené podle § 310 Zákoníku práce, by nebylo takto posouzeno 

podle § 304 Zákoníku práce. Nelze však vyloučit, že by nastala i opačná situace. To je však 

mnohem méně pravděpodobné. 

 

Výdělečnou  činností,  ve  smyslu  §  304  Zákoníku  práce,  je  tedy  každá  právem 

dovolená činnost, která je vykonávána za účelem získání majetkového prospěchu. 

Rozhodující je  tedy  vůle  zaměstnance  touto  činností  majetkový  prospěch  získat,  a  není 

podstatné,  zda  tomu  nakonec  skutečně  tak  bude.  Naopak  podstatné  je  to,  že  se  jedná o 

činnost, která je s dosažením majetkového prospěchu obvykle spojena, a to bez ohledu na 

to jako formou je vykonávána.63 

 

Dále  ale  upozorňuji,  že  o  jinou  výdělečnou  činnost  ve  smyslu  předmětného 

ustanovení  se  nebude  jednat,  pokud  by  spočívala  pouze  v  „zajišťování  nezbytných 

opatření“  k provozování  takové  činnosti,  jež  má  být  vykonávána  teprve  v budoucnu. 

Samotné obstarání si živnostenského oprávnění nezbytného pro výkon konkrétní činnosti, 

které  je  teprve  právě  takovou  přípravou  (vytvářením  si  podmínek)  pro  výkon  určité 

činnosti, proto nemůže výkon jiné výdělečné činnosti představovat.64 

Za účelem předejití nejasnostem však upozorňuji, že není vyloučeno, aby takové 

jednání  nemohlo  být,  z pohledu  jiného  ustanovení  Zákoníku  práce,  posouzeno  jako 

porušení povinností zaměstnance vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jim 

vykonávané práci. Upozorňuji proto na možnost posouzení tohoto jednání, jakožto jednání, 

které je v rozporu s § 301 písm. d) Zákoníku práce. Uvedeným jednáním může zaměstnanec 

sledovat, např. získání zákazníka jeho stávajícího zaměstnavatele. Takové jednání nemůže 

být v zájmu zaměstnavatele a podle okolností případu by se mohlo jednat o jednání, které 

je v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, jejichž ochrana je jednou z povinností 

zaměstnance.65 O výdělečnou činnost v tomto smyslu nepůjde ani, pokud se zaměstnanec 

                                                 
63 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. 
64 Srov. tamtéž. 
65 Srov. tamtéž. 
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účastní ve výběrovém řízení k získání určitého pracovního místa, vyřizuje administrativní 

úkony k započetí podnikání, nebo zakládá společnost.66 

 

1.2.2. Výkon jiné výdělečné činnosti v rámci dalšího pracovněprávního vztahu 

Případy,  kdy  vykonává  zaměstnanec  jinou  výdělečnou  činnost  v rámci  dalšího 

pracovněprávního vztahu pro jiného zaměstnavatele, mají mnohem větší potenciál 

k opravdovému neporozumění právní úpravě tímto zaměstnancem než případy, kterým se 

věnuji v dalším bodě. To plyne hlavně z laického vnímání právní úpravy a také 

subjektivního posuzování výkonu práce pro zaměstnavatele. 

Pro ilustrování výše uvedené úvahy, uvedu příklad 67, ze kterého je zřejmé z čeho 

vychází nepochopení předmětné právní úpravy. Účetní pracující v advokátní kanceláři by 

mohla v podstatě logicky vnímat předmětný zákaz, jako zákaz poskytovat účetní služby 

v rámci pracovněprávního vztahu komukoli dalšímu. Nicméně toto zakázáno není, neboť 

lze  předpokládat,  že  předmětem  činnosti  advokátní  kanceláře  bude  výkon  advokacie, 

nikoliv poskytování účetních služeb. Tudíž pokud by tato účetní konala jakoukoliv práci 

v pracovněprávním vztahu pro jakéhokoliv zaměstnavatele, kterého předmět činnosti není 

výkon advokacie, bylo by toto její jednání v souladu se Zákoníkem práce. Pokud by však 

vykonávala činnost pro jinou advokátní kancelář, dopustila by se porušení zákazu 

uvedeného v § 304 odst. 1 Zákoníku práce. Za porušení tohoto zákazu by rovněž nebylo 

považováno jednání této účetní, které by spočívalo v poskytování účetních služeb touto 

zaměstnankyní,  jakožto  osobou  samostatně  výdělečně  činnou.68  I  zde  však  může  nastat 

situace, kdy bude jiná výdělečná činnost účetní posouzena přinejmenším jako riziková ve 

vztahu k její povinnosti dodržovat právní předpisy vztahující se k jí vykonávané práci 69 a 

další povinnosti nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele70. Mohlo by totiž 

nastat, že entity, kterým poskytuje své účetní služby, se dostanou do sporu a účetní bude 

disponovat  důvěrnými  informacemi  obou  stran.  Toto  považuji  za  téměř  neřešitelnou 

situaci,  neboť  již  pochybnost  o  tom,  zda  účetní  neposkytuje  důvěrné  informace  druhé 

                                                 
66 Srov. TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 278. 
67  Inspirace  příkladem  uvedeným  viz:  JELÍNEK,  Tomáš.  In  VALENTOVÁ,  Klára,  PROCHÁZKA,  Jan, 
JANŠOVÁ, Marie, ODROBINOVÁ, Veronika, BRŮHA, Dominik a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha: 
C. H. Beck, 2018, ISBN 978-80-7400-534-3, s. 953. 
68 Srov. SCHMIED, Zdeněk. In HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského 
zákoníku: s podrobným komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, ISBN 
978-80-7554-132-1, s. 639. 
69 Viz § 301 písm. c) Zákoníku práce. 
70 Viz § 301 písm. d) Zákoníku práce. 
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straně,  zakládá  nerovnováhu  mezi  účastníky  sporu  a  skončení  výkonu  jiné  výdělečné 

činnosti u jednoho účastníka sporu tuto situaci nemůže vyřešit. Proto v rámci prevence lze 

doporučit, aby k takovým situacím, zejména při výkonu advokacie a dalších právnických 

povolání,  nedocházelo,  neboť  z objektivních  důvodů  nelze  vyloučit,  že  taková  situace 

nastane.  Navzdory  tomu  však  toto  jednání  nebude  podle  §  304  odst.  1  Zákoníku  práce 

považování za porušení předmětného zákazu vykonávat jinou výdělečnou činnost. 

Pro posuzování toho, zda došlo k porušení předmětného zákazu, jsou totiž stěžejní 

předměty činností zaměstnavatelů. To potvrdil ve svém rozsudku71 také Nejvyšší soud, kdy 

potvrdil správnost závěrů Obvodního soudu pro Prahu 7 v rozsudku č. j. 10 C 161/2011-

50, ze dne 9. října 2012. V tom bylo vysloveno, že se shoda výdělečné činnosti vztahuje 

k předmětu činnosti zaměstnavatele a nikoli k druhu práce, který má zaměstnanec uveden 

v pracovní smlouvě. Je tedy shodný pro všechny zaměstnance jednoho zaměstnavatele, bez 

ohledu na to, jaký druh práce pro něj vykonávají. K tomu dodávám, že zároveň postačuje, 

když je činnost shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele pouze zčásti.72 

Mírně  odlišný  výklad  právní  úpravy  však  lze  nalézt  i  v učebnicích  pracovního 

práva.  Konkrétně  jeden  zdroj  uvádí:  „Směrodatné  rovněž  není,  jakou  činnost  koná 

zaměstnanec pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet, nýbrž to, zda jde o výdělečnou 

činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, a zda tento předmět činnosti 

souvisí  s prací,  kterou  zaměstnanec  koná.“73  Za  pozornost  stojí  zejména  závěr  citace. 

Netvrdím,  že  by  skutečně  závažnost  porušení  zákazu  jiné  výdělečné  činnosti  měla  být 

posuzována s přihlédnutím k předmětu činnosti souvisejícím s prací, kterou zaměstnanec 

koná.  Nicméně  s přihlédnutím  ke  znění  stávající  právní  úpravy  se  kloním  k názoru 

Nejvyššího  soudu,  že  kritérium,  podle  kterého  se  má  posuzovat,  zda  došlo  k porušení 

předmětného zákazu výkonu jiné výdělečné činnosti, je pro všechny zaměstnance 

zaměstnavatele stejné, neboť se vždy posuzuje jeho předmět činnosti v celku. Uvedenou 

citaci lze pochopit vícerou způsoby a já se domnívám, že měl autor na mysli to, že sankce 

pro  zaměstnance,  který  se  takového  porušení  dopustil,  nebude  vždy  stejná,  neboť  bude 

právě  posuzována  závažnost  takového  porušení  ve  vztahu  k předmětu  činnosti,  který 

souvisí s prací, kterou konkrétní zaměstnanec pro zaměstnavatele koná. Domnívám se, že 

se ale vždy bude jednat alespoň o méně závažné porušení povinnosti vyplývající z právních 

                                                 
71 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1132/2014. 
72 Srov. ZACHARIÁŠ, Jaroslav. Zaměstnání v pracovněprávním  vztahu a výkon jiné výdělečné činnosti. 
Právo a zaměstnání. 1995, č. 1, s. 16. 
73 HŮRKA, Petr. JAKUBKA, Jaroslav. In HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-540-1, s. 152. 
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předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Detailnější rozbor možných 

následků je uveden níže v kapitole 2.3 této práce. 

 

I  když  čl.  26  odst.  1  LZPS  zaručuje  právo  na  svobodnou  volbu  povolání,  není 

omezení jiné výdělečné činnosti v rozporu s ústavním pořádkem ČR, neboť je přiměřené a 

opodstatněné.74 Tato právní úprava totiž mj. vychází ze základního práva vymezeného v čl. 

2 odst. 3 LZPS, a to že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 

nucen činit, co zákon neukládá. Jelikož čl. 26 LZPS počítá s pluralitou pracovněprávních 

vztahů  na  straně  zaměstnance  a  nechává  na  jeho  rozhodnutí,  kolik  pracovněprávních 

závazků je schopen splnit,75 bylo nutné ochránit oprávněné zájmy zaměstnavatele, 

spočívající ve stanovení zákazu výkonu jiné výdělečné činnosti u zaměstnavatele s alespoň 

částečně shodným předmětem činnosti. Jinak řečeno, částečné omezení plurality 

pracovněprávních vztahů u vícera zaměstnavatelů je řešeno v § 304 Zákoníku práce a lze 

jej z důvodu nezbytnosti ochrany oprávněných zájmů zaměstnavatele považovat za ústavně 

konformní. 

 

1.2.3. Majetková účast zaměstnance v kapitálových obchodních společnostech 

Podnikání je dalším nejčastějším prostředkem, kterým zaměstnanec může 

dosahovat zisk. V případě podnikání zaměstnancem živnostenským způsobem je zjištění, 

zda jde o konkurenční výdělečnou činnost či nikoliv, poměrně jednoduché. To lze zjistit ze 

živnostenského rejstříku. „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem.“76 Podnikatelem se, vzhledem k jeho činnosti, však trochu odlišně rozumí ten 

„kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským  nebo  obdobným  způsobem  se  záměrem  činit  tak  soustavně  za  účelem 

dosažení zisku(...)“77. Když k této definici přidáme, že „[z]a podnikatele se považuje osoba 

zapsaná  v obchodním  rejstříku.(...)“78,  tak  mohou  v praxi  vzniknout  pochybnosti,  zda 

pouhá  majetková  účast  zaměstnance  v obchodní  korporaci  bude  posouzena  jako  jiná 

výdělečná činnost podle § 304 Zákoníku práce či nikoliv. 

                                                 
74 Viz úvod 1. části. 
75 Srov. TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 278. 
76 § 2 Živnostenského zákona. 
77 § 420 odst. 1 Občanského zákoníku. 
78 § 421 odst. 1 Občanského zákoníku. 
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Obchodními korporacemi jsou podle § 1 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích79 

(dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) obchodní společnosti a družstva. Obchodní 

společnosti pak dále, jak odborná literatura 80, tak ust. § 1 odst. 2 Zákona o obchodních 

korporacích, dělí na kapitálové a osobní společnosti.  

Toto dělení uvádím za účelem doložení toho, že jsem si vědom, že jinou výdělečnou 

činnost může zaměstnanec vykonávat nejenom v kapitálových obchodních společnostech, 

ale  také  v osobních  obchodních  společnostech,  nebo  družstvech.  Nejsložitější  je  však 

problematika účasti zaměstnance v kapitálových obchodních společnostech, proto jí věnuji 

větší  pozornost.  Na  závěr  ale  zmíním  krátce  posouzení  tohoto  jednání  v případě  účasti 

zaměstnance v osobní obchodní společnosti nebo družstvu. 

 

Právní úprava obchodních korporací užívá legislativní zkratku81 „osobní 

společnost“ pro veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost a označení 

„kapitálová  společnost“  pro  společnost  s ručením  omezeným  a  akciovou  společnost.82 

Nadnárodním formám obchodních společností se v této práci nebudu věnovat, neboť se na 

ně předmětná právní úprava použije obdobně. 

Nejčastější bude účast zaměstnance ve společnosti s ručením omezeným, ve které 

vystupuje jako společník.  

Nepochybně každý zaměstnanec, který vkládá do společnosti s ručením omezeným 

své  prostředky  nebo  jiné  majetkové  hodnoty,  tak  činí  se  záměrem  získat  majetkový 

prospěch. Takto zjednodušeně by se pak mohlo dojít k závěru, že se jedná o výdělečnou 

činnost. Nicméně nárok na podíl na zisku 83 není podmíněn osobní činností společníka pro 

společnost84, tudíž se v tomto případě nebude jednat o jinou výdělečnou činnost ve smyslu 

§  304  Zákoníku  práce,  neboť  dosažení  takového  majetkového  prospěchu  není  spojeno 

s aktivní činností zaměstnance.85  

                                                 
79 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 
80 Srov. ČERNÁ, Stanislava. In ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo 
obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5, s. 94. 
81 Srov. § 1 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. 
82 Srov. ČERNÁ, Stanislava. In ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. a kol. 
Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5, s. 94. 
83 Srov. § 34 a násl. Zákona o obchodních korporacích. 
84 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/97, který byl uveřejněn pod 
č. 87 v časopise Soudní judikatura, roč. 1998. 
85 Srov. ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-
7201-738-6, s. 91; Srov. ŠTANGOVÁ, Věra. ZACHARIÁŠ, Jaroslav. Nad pracovněprávními vztahy. Praha: 
Orac, 1997. Knihovnička Orac 97. ISBN 80-901-9384-6, s. 30. 
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Pokud by tomu tak být mělo, tak by konkurenční jednání zaměstnance bylo vázáno 

pouze na splnění vkladové povinnosti, což „je jedna ze základních povinností 

společníka“86, která nevyžaduje další aktivní jednání ze strany zaměstnance (společníka). 

Splněním této povinnosti vytváří její společníci základní jmění společnosti, což je odrazem 

toho,  že  společnost  s ručením  omezeným  je  kapitálovou  společností,  tudíž  je  tvořena 

vklady společníků. Až tato společnost, tedy právnická osoba, je podnikatelem. Pro lepší 

pochopení  shrnuji,  že  až  takto  vzniklá  právnická  osoba  provozuje  výdělečnou  činnost 

soustavně a samostatně, resp. prostřednictvím svých orgánů, na vlastní účet a odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku. Jednodušeji, podniká a činnost směřující k dosažení zisku vyvíjí 

prostřednictvím svých orgánů společnost, nikoliv její společníci. 

„Práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti vykonávají společníci 

pouze prostřednictvím orgánů společnosti (valné hromady)“ 87 v rozsahu jaký jim umožní 

zákon a společenská smlouva. 

Z výše uvedeného plyne, že kapitálová obchodní společnost je samostatný subjekt 

práva,  který  nelze  ztotožňovat  s jejími  společníky,  kteří  ji  založili  nebo  do  ní  později 

vstoupili. Nelze je proto ani považovat za podnikatele ve smyslu § 420 a násl. Občanského 

zákoníku.88 

Společník  kapitálové  obchodní  společnosti  tedy  sám  o  sobě  není  podnikatelem. 

Nicméně je logické, že každý společník vkládá své prostředky nebo jiné majetkové hodnoty 

do společnosti, s vidinou budoucího majetkového prospěchu. Ustanovení § 304 Zákoníku 

práce neváže zákaz na podnikání, ale na výdělečnou činnost. Tento nárok, tedy nárok na 

podíl na zisku, však není podmíněn osobní činností společníka pro společnost 89, což, jak 

jsem  již  uváděl  výše,  má  za  následek  nenaplnění  definice  výdělečné  činnosti,  jak  byla 

vymezena judikaturou Nejvyššího soudu90. To také z důvodu, že případ vlastnictví 

obchodního  podílu  lze  obecněji  považovat  za  „pouhé  vlastnictví  majetku“91,  které  není 

považováno za jinou výdělečnou činnost.92 

                                                 
86 HAVEL. Bohumil. In ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Zákon o obchodních korporacích: 
komentář. 2. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-540-4, s. 327. 
87 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/97, který byl uveřejněn pod č. 87 
v časopise Soudní judikatura, roč. 1998. 
88 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/97, který byl uveřejněn pod 
č. 87 v časopise Soudní judikatura, roč. 1998. 
89 Srov. tamtéž. 
90 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. 
91 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-7201-
738-6, s. 91. 
92 Srov. KOCINA, Jan. Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie [online]. Praha, 
2008, (7-8) [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_07.pdf, s. 53. 
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Závěrem tak shrnuji, že „[č]innost pracovníka (zaměstnance), který je společníkem 

společnosti s ručením omezeným, spočívající toliko ve výkonu práv a povinností společníka 

společnosti  s ručením  omezeným  stanovených  zákonem,  společenskou  smlouvou  nebo 

stanovami  společnosti  a  vyplývajících  jen  z kapitálové  účasti  ve  společnosti,  tedy  –  jak 

dovodila již ustálená judikatura soudů – není takovou výdělečnou činností, jakou má na 

mysli ustanovení § 75 odst. 1 zák. práce [pozn. § 304 odst. 1 Zákoníku práce], i když jde o 

společnost, jejíž předmět činnosti (podnikání) je shodný s předmětem činnosti (podnikání) 

zaměstnavatele společníka (tedy i když jde o společnost konkurující jeho 

zaměstnavateli;“93. 

 

Totožný  výklad  se  použije  také  u  akcionářů  akciové  společnosti  a  komanditistů 

komanditní společnosti, neboť se opět bude jednat o jejich majetkovou účast na společnosti, 

se  kterou  nejsou  spojená  práva,  ze  kterých  by  přímo  plynula  účast  na  chodu  a  řízení 

společnosti.94 

U družstev to nelze říct takto jednoduše. Někdy totiž i účast v družstvu, které nemá 

podnikatelský  záměr,  může  být  posouzena  jako  porušení  zákazu  stanoveného  §  304 

Zákoníku práce. Účast na družstvu se váže na členský vklad, se kterým je spojeno několik 

práv a povinností člena družstva. Opět záleží pouze na tom, zda stanovy družstva nebo 

zákon umožní řídit chod tohoto družstva pouze z titulu členství.95 Může tomu tak například 

být tehdy, kdy stanovy určí, „že působnost představenstva a kontrolní komise plní členská 

schůze“96.  Pokud  řídící  působnost  nebude  plynout  ze  samotného  členství  v družstvu, 

„nebude  samotné  členství  v družstvu  představovat  výdělečnou  činnost.“97.  K členství  v 

orgánech společnosti či družstvu však více níže. 

 

1.2.4.  Členství zaměstnance v řídících a kontrolních orgánech obchodní korporace 

Odborná literatura definuje orgán obchodní korporace „jako relativně samostatnou 

část  obchodní  korporace  bez  právní  osobnosti  nadanou  zákonem  a  vnitřními  předpisy 

                                                 
93 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. října 2008, sp. zn. 21 Cdo 4060/2007. 
94 Srov. TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 279. 
95 Srov. tamtéž. 
96 Tamtéž. 
97 Tamtéž. 
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určitou působností, jejímž výkonem má být zajištěno fungování obchodní korporace dovnitř 

či navenek.“98 

Z této definice je již na první pohled zřejmý rozdíl mezi pouhou majetkovou účastí 

zaměstnance ve společnosti a jeho členstvím v řídících a kontrolních orgánech. Je pravdou, 

že  společník  společnosti  s ručením  omezeným  nebo  akcionář  akciové  společnosti  bude 

členem nejvyššího orgánu obchodní korporace, které mu plyne z vlastnictví obchodního 

podílu  v ní.99  Nejedná  se  však  o  volený  orgán  korporace,  a  tento  orgán  ani  neplní  účel 

jednání  za  právnickou  osobu  navenek.  Domnívám  se,  že  je  to  jeden  z důvodů,  proč 

judikatura českých soudů nepovažuje majetkovou účast, se kterou je spojeno pouze členství 

v nejvyšším  orgánu  korporace,  za  jinou  výdělečnou  činnost  ve  smyslu  §  304  Zákoníku 

práce. 

Jistě, nelze pochybovat o tom, že společník vkladem do společnosti, sleduje svůj 

majetkový prospěch. Proto by bylo možné oponovat, že i taková účast ve společnosti je již 

výdělečnou činností. Nicméně je nutné přihlédnout také k tomu, že se jedná o vklad do 

kapitálové společnosti a majetkový prospěch takového společníka je vyjádřen podílem na 

zisku společnosti. Tento není nikterak podmíněn jeho osobní činností pro společnost, a i 

v případě jeho pasivity, mu tento nárok při rozdělování zisku vzniká.  Právní úprava totiž 

toto právo podmiňuje pouze splněním povinnosti společníka splatit vklad. Výnos z tohoto 

vkladu je pak závislí již jenom na výši zisku společnosti, nikoliv na jednání společníka. 100 

Taková účast na společnosti, (majetkový vklad do s.r.o., vlastnictví akcií nebo také tiché 

společenství)  proto  zpravidla  nebude  považována  za  výdělečnou  činnost,  pokud  není 

současně spojena s výkonem práce nebo poskytováním jiné služby konkurenční společnosti 

zaměstnancem (společníkem).101 

Na  rozdíl  od  „nedobrovolného“  členství  v nejvyšším  orgánu  korporace  je  však 

členství zaměstnance ve volených orgánech korporace nepochybně spjato také s vidinou 

majetkového  prospěchu,  a  to  buď  poskytnutím  odměny,  provize  anebo  zastupováním  a 

jednáním v zájmu této právnické osoby. Mezníkem porušení předmětného zákazu je proto 

především to, zda zaměstnanec vykonává jakoukoliv činnost pro společnost. 

                                                 
98  PATĚK,  Daniel.  In  ČERNÁ,  Stanislava,  ŠTENGLOVÁ,  Ivana,  PELIKÁNOVÁ,  Irena,  a  kol.  Právo 
obchodních korporací. 1. vydáni. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5, s. 151. 
99 Srov. tamtéž, s. 163. 
100 Srov. ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-
7201-738-6, s. 49-50. 
101 Srov. BOGNÁROVÁ, Věra. Konkurenční doložky podle novely zákoníku práce. Právo a zaměstnání. 
2000. č. 9-10, s. 9.; Srov. KOCINA, Jan. Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie 
[online]. Praha, 2008, (7-8) [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: 
https://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_07.pdf, s. 53. 
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Rozdíl  mezi  pouhou  kapitálovou  účastí  zaměstnance  na  společnosti  a  členstvím 

v řídicích orgánech společnosti pojmenoval ve svém rozsudku také Nejvyšší soud. Uvedl 

v něm, že o výkon výdělečné činnosti ve smyslu § 304 Zákoníku práce se může jednat 

tehdy, jestliže se zaměstnanec ve společnosti s ručením omezeným podílí (kromě výkonu 

práv a povinností společníka vyplývajících jen z jeho kapitálové účasti ve společnosti) na 

činnosti společnosti vymezené předmětem činnosti zapsaným v obchodním rejstříku.102 

Není přitom podstatné, jestli je společnost skutečně aktivní v předmětu činnosti, 

který má zapsaný v obchodním rejstříku, shodném s předmětem činnosti zaměstnavatele 

člena voleného orgánu. Za výdělečnou činnost ve smyslu § 304 Zákoníku práce je nutno 

považovat i ten případ, kdy je zaměstnanec jednatelem této společnosti, i když společnost 

předmětnou činnost dočasně nebo trvale nevyvíjí.103 

Zákon sice neobsahuje definici termínu řídicí orgán společnosti. Nicméně „[l]ze 

předpokládat, že řídícím orgánem je myšlen statutární orgán, kterým je společník v případě 

veřejné obchodní společnosti 104 a [v] komanditní společnosti 105[komplementář], jednatel 

v případě  společnosti  s ručením  omezeným106,  představenstvo  resp.  statutární  ředitel107 

v případě akciové společnosti a představenstvo108 v případě družstva.“109. 

Statutární orgán obchodní korporace z titulu své funkce jedná jménem společnosti. 

Tedy vyvíjí činnost ve prospěch společnosti, ze které by měl následně plynout i prospěch 

pro něj.  Jedná se tak o postup, kterému se snaží povinnost stanovena v § 304 Zákoníku 

práce zabránit. Účelem tohoto ustanovení je totiž „zamezit využívání poznatků, informací, 

výsledků  práce,  obchodních  kontaktů  atd.,  získaných  zaměstnanci  v pracovně  právním 

vztahu v době, kdy tento pracovněprávní vztah stále trvá, ke svému majetkovému prospěchu 

výdělečnou činností konanou mimo příslušný pracovněprávní vztah“110. 

                                                 
102 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/97, který byl uveřejněn pod 
č. 87 v časopise Soudní judikatura, roč. 1998. 
103 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. listopadu 1998, sp. zn. 2 Cdon 1628/97. 
104 § 106 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. 
105 § 44 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích v souladu s § 125 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích.  
106 § 194 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. 
107 § 396 odst. 1 a 2 Zákona o obchodních korporacích společně s § 435 odst. 1 a § 456 odst. 1 Zákona o 
obchodních korporacích. 
108 § 705 Zákona o obchodních korporacích. 
109 Srov. SMEJKAL,  Ladislav.  In PICHRT, Jan, a kol. Zákon o státní službě. Komentář.  Praha: Wolters 
Kluwer, 2015, ISBN 978-80-7478-843-7, s. 242. 
110 Citace z části argumentace obsažené v rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. března 1997, č. j. 25 
Co 46/96-50, kterým změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že určil, že předmětná výpověď jednateli 
„spící společnosti“ je neplatná. To dovodil z toho, že se domníval, že nelze postihovat nejistý úmysl zahájit 
v budoucnu aktivní provozování činnosti, nýbrž lze postihovat až tuto provozovanou činnost. Proti tomuto 
rozsudku bylo podáno zaměstnavatelem dovolání, na základě kterého byl vydán rozsudek Nejvyššího soudu 
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Výkon funkce statutárního orgánu ve společnosti s předmětem činnosti shodným 

s předmětem  činnosti  zaměstnavatele  jednatele,  člena  představenstva, komplementáře 

apod. je vzhledem k ustálené judikatuře dlouhodobě považován za výkon jiné výdělečné 

činnosti ve smyslu § 304 Zákoníku práce. To plyne ze skutečnosti, že i když sám činnost 

nevyvíjí, je přinejmenším oprávněn vydávat závazné příkazy a pokyny zaměstnancům a 

organizovat jejich práci na úseku činnosti konkurující jeho zaměstnavateli. 111Jeho funkci 

by totiž bylo možné nazvat jako „vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele“112. 

 

Dále rozeberu, zda je možné za výkon jiné výdělečné činnosti ve smyslu § 304 odst. 

1  Zákoníku  práce,  považovat  také  členství  zaměstnance  v kontrolním  orgánu  obchodní 

korporace. Na rozdíl od řídícího orgánu je to, co se rozumí kontrolním orgánem obchodní 

korporace v zákoně vymezeno. Ustanovení § 44 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích 

uvádí,  že  kontrolním  orgánem  obchodní  korporace  se  rozumí  dozorčí  rada,  kontrolní 

komise nebo jiný obdobný orgán. U akciové společnosti je kontrolním orgánem dozorčí 

rada113 resp. správní rada (její předseda)114. Dozorčí rada může být zřízena též u společnosti 

s ručením omezeným115. U družstva je kontrolním orgánem kontrolní komise116.117 

Nicméně  ve  vztahu  k tomu,  zda  se  zaměstnanec  dopustí  členstvím  v kontrolním 

orgánu konkurenční společnosti vůči jeho zaměstnavateli, porušení povinnosti stanovené v 

§ 304 odst. 1 Zákoníku práce, bude závěr stejný jako u členství v řídícím orgánu. Jedná se 

o porušení této povinnosti. 

Za výdělečnou činnost ve smyslu předmětného ustanovení bude tedy považována 

také činnost, spočívající v tom, že zaměstnanec je členem kontrolního orgánu obchodní 

korporace, která má předmět činnosti alespoň částečně shodný s předmětem činnosti jeho 

zaměstnavatele. A to i za situace, kdyby tato korporace nevyvíjela dočasně nebo trvale 

jakoukoliv činnost.118 

                                                 
ze  dne  4.  listopadu 1998,  sp.  z. 2  Cdon  1628/97, jehož  část  odůvodnění  parafrázuji  výše,  a  kterým  bylo 
rozhodnuto, že výpověď je platná. 
111 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. listopadu 1998, sp. zn. 2 Cdon 1628/97. 
112 Tamtéž. 
113 § 446 Zákona o obchodních korporacích. 
114 § 456 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. 
115 § 201 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. 
116 § 715 Zákona o obchodních korporacích. 
117  Srov.  BĚLINA,  Miroslav.  In  PICHRT,  Jan,  a  kol.  Zákoník  práce.  Zákon  o  kolektivním  vyjednávání. 
Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-609-0 s. 888. 
118 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 1999, sp. zn. 21 Cdo 1866/98. 
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Tento závěr dovozuje Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí z toho, že mezi činnosti 

kontrolního  orgánu  patří  také  dohlížení  na  činnost  statutárního  orgánu,  nahlížení  do 

obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrola tam obsažených údajů. Dále je 

kontrolní orgán oprávněn přezkoumávat roční účetní závěru a podávat zprávy nejvyššímu 

orgánu obchodní korporace ve stanovené lhůtě.119 Nadto dodávám, že není vůbec důležité, 

zda obchodní korporace aktivně vyvíjí činnost ve všech předmětech svého podnikání nebo 

se jedná o tzv. „spící společnost“, neboť „členové dozorčí rady [kontrolního orgánu] jsou 

i nadále povinni naplňovat působnost dozorčí rady [kontrolního orgánu]“120. 

 

Závěrem ještě zmíním společnou vlastnost řídícího i kontrolního orgánu obchodní 

korporace, prostřednictvím které potvrdím výše uvedené tvrzení, že členství zaměstnance 

v těchto  orgánech  je  považováno  za  jinou  výdělečnou  činnost  ve  smyslu  §  304  odst.  1 

Zákoníku práce. Tou vlastností je, že činnost členů těchto orgánů „je úplatná“ 121. Přitom 

skutečnost, že se člen takového orgánu rozhodne nepobírat úplatu, není právně významná. 

To z důvodu, že povaha této funkce je již ze svojí povahy určena k získávání příjmu, a tedy 

jde o výdělečnou činnost ve smyslu definice uvedené výše 122. Nic by na tom neměnila ani 

skutečnost, kdyby si člen tohoto orgánu s obchodní korporací ujednal, že bude tuto funkci 

vykonávat  bezplatně.  Šlo  by  totiž  jen  o  osobní  rozhodnutí  tohoto  zaměstnance  /  člena 

orgánu a nic by to neměnilo na samotné povaze funkce.123 

 

1.3. Činnosti, na které se omezení nevztahuje 

V čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky 124 (dále jen „Ústava“) je uveden ústavní 

princip  legální  licence  vyjadřující  svobodu  jednání  občana  v rámci  státu,  pokud  toto 

jednání, není v rozporu se zákonem. Lze říci, že aplikace tohoto principu je čl. 2 odst. 3 

LZPS rozšířena na každého bez rozdílu občanství nebo státní příslušnosti. To znamená, že 

„[k]aždý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá.“125. 

Výše uvedené proto odůvodňuje to, že pokud by se zaměstnanci rozhodli vykonávat 

„[v]ýdělečnou činnost, která není shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož 

                                                 
119 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 1999, sp. zn. 21 Cdo 1866/98. 
120 Tamtéž. 
121 Tamtéž. 
122 Viz bod 1.2.1. Jiná výdělečná činnost. 
123 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 1999, sp. zn. 21 Cdo 1866/98. 
124 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
125 Čl. 2 odst. 3 LZPS. 
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jsou zaměstnanci v pracovněprávním vztahu“126 mohou tuto výdělečnou činnost 

„vykonávat bez omezení.“127 

Jelikož čl. 26 LZPS zaručuje právo na svobodnou volbu povolání, jakož i právo 

podnikat, jedná se o právo (svobodu) zaručené ústavním pořádkem. Pokud by měla být tato 

práva a svobody jakkoliv omezena, je tak možné učinit pouze zákonem, a to za podmínek 

stanovených LZPS, jakož i za šetření jejich podstaty.128 

Ústavní pořádek ČR tedy podmiňuje omezení jiné výdělečné činnosti tím, že toto 

musí být provedeno zákonem. Zákonodárce tak učinil, a rozhodl se navázat toto omezení 

na shodný předmět činnosti zaměstnavatele a jeho předchozí písemný souhlas. Nicméně 

není výjimkou, že v praxi často dochází ke snaze rozšířit předmětné omezení výkonu jiné 

výdělečné činnosti také na činnosti, které mají spíš soutěžní povahu nebo jakoukoliv jinou 

výdělečnou  činnost,  která  není  shodná  s předmětem  činnosti  zaměstnavatele.129  Je  sice 

pravdou, že „[v] této oblasti prozatím chybí soudní rozhodnutí.“130, odborná literatura má 

však na toto jednání jasný názor. Podle několika autorů je nepřípustné podmiňovat výkon 

výdělečné činnosti, která se neshoduje s předmětem činnosti zaměstnavatele, např. 

v pracovním řádu či pracovní smlouvě, souhlasem zaměstnavatele.131„S ohledem na čl. 26 

L[Z]PS  lze  vyslovit  přesvědčení,  že  smluvní  závazek  zaměstnance,  který  by  na  základě 

dohody se zaměstnavatelem omezoval výdělečnou činnost zaměstnance nad rámec § 304 

[Zákoníku  práce],  by  byl  neplatný.  Jednalo  by  se  podle  našeho  názoru  o  neplatnost 

absolutní, s ohledem na § 588 ObčZ [Občanského zákoníku] a s přihlédnutím k § 1a odst. 

2 ZPr [Zákoníku práce].“132 

Takové jednání zaměstnance proto nebude v rozporu s § 304 odst. 1 Zákoníku práce 

a zaměstnavatel se od této právní úpravy nemůže odchýlit uzavřením dohody se 

zaměstnancem, ani podmíněním výkonu dovolené výdělečné činnosti předchozím 

souhlasem zaměstnavatele v pracovním řádu.  

                                                 
126 BOGNÁROVÁ, Věra. Konkurenční doložky podle novely zákoníku práce. Právo a zaměstnání. 2000. č. 
9-10, s. 9. 
127 Tamtéž. 
128 Srov. čl. 4 odst. 2 a 4 LZPS. 
129  Srov.  ODROBINOVÁ,  Veronika.  In  VALENTOVÁ,  Klára,  PROCHÁZKA,  Jan,  JANŠOVÁ,  Marie, 
ODROBINOVÁ, Veronika, BRŮHA, Dominik a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2018, 
ISBN 978-80-7400-534-3, s. 930. 
130 Tamtéž. 
131 VYSOKAJOVÁ, Margerita. In BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a 
podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-667-8, s. 172. 
132  BĚLINA,  Miroslav.  In  BĚLINA,  Miroslav,  DRÁPAL,  Ljubomír  a  kol.  Zákoník  práce.  Komentář.  2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1182. 
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Nelze  však  vyloučit,  že  by  toto  jednání  zaměstnance  mimo  rámec  předmětného 

zákazu  konkurence,  které  by  přesahovalo  míru  vhodnosti,  nemohlo  být  postiženo  jako 

porušení povinnosti nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.133 

Ustanovení  §  301  písm.  d)  Zákoníku  práce  totiž  stanoví  povinnost  zaměstnance  mj. 

nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Jinak řečeno, povinnost loajality. 

Oprávněný zájem zaměstnavatele musí být „legitimní, přiměřený a nezasahující do práv 

ostatních – bude se jednat například na [sic. o] právo na mlčenlivost o obchodním tajemství 

nebo na nešíření negativních sdělení apod.“ 134. Za takové porušení povinnosti loajality, 

které by však nemuselo být posouzeno jako porušení předmětného zákazu konkurence, lze 

také považovat situaci, kdy zaměstnanec využil kontaktů získaných při výkonu  práce, a 

právě v rozporu s oprávněnými zájmy jeho zaměstnavatele uzavřel obchod zaměstnanec ve 

prospěch svůj, nikoliv zaměstnavatele.135 

Opakovaně  upozorňuji,  že  „[z]a  výdělečnou  činnost  nelze  ani  považovat  pouhé 

vlastnictví  majetku,  když  pouze  s touto  právní  skutečností  není  možné  spojovat  aktivní 

konání směřující k výdělečné činnosti.“136 Může však vyvstat otázka, co když zaměstnanec 

nakládáním se svým majetkem konkuruje svému zaměstnavateli? Ano, je pravdou, že zde 

bude splněna podmínka aktivní činnosti. To samo o sobě však nebude stačit. „Pojem aktivní 

činnost je ale širší pojem, kdy např. zaměstnanec vlastní majetek, kupříkladu výrobní halu, 

a pronajme ji podniku, který je konkurenční firmou ve vztahu k jeho zaměstnavateli. Takové 

jednání by nemohlo být ze strany zaměstnavatele nijak postiženo, přestože by mohlo jeho 

zaměstnavatele  poškodit.“137  Takové  jednání  tak  nebude  posouzeno  jako  výkon  jiné 

výdělečné činnosti ve smyslu § 304 Zákoníku práce. Domnívám se však, že by se mohlo 

jednat o porušení povinnosti zaměstnance nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele.  Pokud  by  se  prokázalo,  že  úmyslem  zaměstnance  bylo  poškodit  jeho 

zaměstnavatele prostřednictvím pronájmu výrobní haly konkurenční společnosti, mohlo by 

                                                 
133  Srov.  ODROBINOVÁ,  Veronika.  In  VALENTOVÁ,  Klára,  PROCHÁZKA,  Jan,  JANŠOVÁ,  Marie, 
ODROBINOVÁ, Veronika, BRŮHA, Dominik a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2018, 
ISBN 978-80-7400-534-3, s. 930. 
134 Tamtéž, s. 923. 
135 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. března 2013, sp. zn. 21 Cdo 1405/2012; Srov. ODROBINOVÁ, 
Veronika. In  VALENTOVÁ, Klára, PROCHÁZKA, Jan, JANŠOVÁ, Marie, ODROBINOVÁ, Veronika, 
BRŮHA, Dominik a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN 978-80-7400-534-3, s. 
923. 
136 KOCINA, Jan. Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie [online]. Praha, 2008, 
(7-8) [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_07.pdf, s. 53. 
137 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-7201-
738-6, s. 91. 
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velmi pravděpodobně být toto jednání posouzeno, jako porušení povinnosti zaměstnance 

stanovené v § 301 písm. d) Zákoníku práce. 

 

1.3.1. Zákonem stanovené výjimky z omezení 

Ustanovení čl. 17 LZPS stanovuje, že „je zaručena jak svoboda projevu, tak právo 

na informace. Cenzura je nepřípustná, každý má právo vyjadřovat své názory, a to slovem, 

písmem,  tiskem,  obrazem  nebo  jiným  způsobem  a  také  informace  svobodně  vyhledávat, 

přijímat a rozšiřovat. Svobodu projevu i právo na informace lze omezit pouze zákonem. 

Důvodem  pro  zákonná  omezení  je  ochrana  práv  a  svobod  druhých,  bezpečnost  státu, 

veřejná bezpečnost, ochrana veřejného zdraví a ochrana mravnosti.“138 

Dále pak čl. 15 odst. 2 LZPS zaručuje svobodu vědeckého badání a umělecké tvorby 

a v čl. 33 LZPS je vymezeno právo na vzdělání.139 

Domnívám se, že zákonodárce při tvorbě zákazu konkurenčního jednání 

zaměstnance ve smyslu § 304 Zákoníku práce správně myslel i na tato základní lidská, 

politická, sociální práva a svobody, která jsou zaručena ústavním pořádkem. Ustanovení § 

304 odst. 3 Zákoníku práce totiž stanoví, že se předmětné omezení nevztahuje na výkon 

vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. A to i na takové činnosti, 

které  by  byly  vykonávány  v rámci  předmětu  činnosti  shodného  s předmětem  činnosti 

zaměstnavatele  tohoto  zaměstnance. 140  Proto  třeba  „[p]edagogičtí  pracovníci  mohou 

vykonávat  pedagogickou  činnost  i  pro  více  zaměstnavatelů  souběžně,  aniž  by  k tomu 

potřebovali souhlas zaměstnavatele.“141 Tato výjimka z omezení platí jak pro pedagogické 

pracovníky  „spadající  pod“  §  303  odst.  1  písm.  g)  Zákoníku  práce,  tak  pro  pedagogy 

zaměstnané  v soukromé  sféře,  vykonávající  pedagogickou  činnost  např.  na  soukromé 

škole. 

                                                 
138 ŠROMOVÁ, Eva. Publicistická a pedagogická činnost. Moderní obec. [online]. 2006 [cit. 2019-01-18]. 
Dostupné z: https://moderniobec.cz/publicisticka-a-pedagogicka-cinnost/. 
139 Srov. TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 284. 
140 Srov. ŠROMOVÁ, Eva. Publicistická a pedagogická činnost. Moderní obec. [online]. 2006 [cit. 2019-01-
18]. Dostupné z: https://moderniobec.cz/publicisticka-a-pedagogicka-cinnost/. 
141 LICHOVNÍKOVÁ, Dagmar. Zákoník práce pro školy a školská zařízení: změny v souvislosti s novým 
občanským zákoníkem s výkladem. 2. aktualizované vydání. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2014. ISBN 978-80-
903823-9-8, s. 158. 
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Myslím si proto, že účelem ustanovení je vyjádření zájmu společnosti na tom, aby 

zaměstnavatel nemohl omezovat tvůrčí činnost zaměstnance142, které rozvoj je v zájmu celé 

společnosti, jak ve smyslu ekonomickém, tak i duševním.143 

Tato výjimka však neplatí bezvýjimečně, neboť § 304 odst. 4 Zákoníku práce uvádí, 

že ustanovení § 304 odst. 2 a 3 Zákoníku práce se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví 

jinak.  Zvláštním  zákonem  se  myslí  Zákon  o  střetu  zájmů144  (dále  jen  „Zákon  o  střetu 

zájmů“), kterého předmět úpravy a osobní působnost je vymezena v §§ 1 - 2 Zákona o 

střetu zájmů a přibližuje jej také odborná literatura145.146 

 

S těmito výjimkami se však ne každý zaměstnavatel, nebo dokonce zákonodárce, 

plně  ztotožňuje.  V praxi  se,  jak  jsem  již  naznačil  výše,  již  vyskytly  snahy,  zejména 

zaměstnavatelů,  o  omezení  i  těchto  zákonem  stanoveným  výjimek.  Proto  dále  uvedu 

příklad pokusu omezit zákonem stanovené výjimky zaměstnavatelem, ale také 

zákonodárcem.  

 

První  situace  se  týká  směrnice  děkana  fakulty  vysoké  školy,  která  zakazovala 

akademickým pracovníkům této fakulty uzavřít pracovněprávní vztah na jiné vysoké škole 

nebo  v Akademii  věd  ČR.  Případem  se  zabývala  veřejná  ochránkyně  práv,  Mgr.  Anna 

Šabatová,  Ph.D.,  která  ve  svém  stanovisku  řešila  také  otázku  přípustnosti  takového 

rozšíření omezení výdělečné činnosti zaměstnance. Ve svém stanovisku dospěla k závěru, 

že  takové  rozšíření  není  přípustné,  neboť  vědecká  a  pedagogická  činnost,  proti  jejímuž 

výkonu  tato  směrnice  směřovala,  nepodléhá  schválení  zaměstnavatele.  Tudíž  lze  tuto 

                                                 
142 Srov. ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-
7201-738-6, s. 47. 
143 Srov. TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 284. 
144 Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 
145 VEDRAL, Josef. Zákon o střetu zájmů. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-
7179-344-1. 
146 Předmětem Zákona o střetu zájmů je předcházet střetu osobních a veřejných zájmů veřejných funkcionářů. 
Pokud by k takovému střetu zájmů došlo, je taková osoba oznámit tuto skutečnost v souladu s § 3 odst. 1 
Zákona o střetu zájmů. Také dále v § 1 písm. b) Zákon o střetu zájmů stanoví povinnost veřejných funkcionářů 
oznamovat skutečnosti umožňující veřejně kontrolovat jejich činnosti, které vykonávají současně s funkcí 
veřejného  funkcionáře.  Také  skutečnosti  umožňující  kontrolu  majetku,  který  nabyli  za  dobu  výkonu  své 
funkce, jakož i finančních závazků, které tento funkcionář má. Dále tento zákon v § 1 písm. c) omezuje výkon 
některých činností vybraných veřejných funkcionářů a také zavádí neslučitelnost výkonu některých funkcí 
s jinými funkcemi. V tomto zákoně je také upravena odpovědnost za porušení povinností stanovených tímto 
zákonem. Zákon o střetu zájmů se vztahuje na osoby, které mají postavení veřejných funkcionářů (poslanci, 
senátoři,  členové  vlády,  vedoucí  ústředních  správních  úřadů  apod.).  Kromě  těchto  osob  se  za  veřejné 
funkcionáře považují také další osoby, jejichž výčet je uveden v § 2 Zákona o střetu zájmů (více informací 
viz předchozí odkaz na komentář k Zákonu o střetu zájmů). 



 

38 
 

 

činnost vykonávat neomezeně a nelze ji nikterak omezit směrnicí nebo pracovním řádem 

zaměstnavatele. Takové omezení totiž odporuje právním předpisům. Z toho důvodu bude 

vždy v této části neplatné.147 

 

Jako další příklad snahy omezit zákonnou výjimku z omezení výdělečné činnosti 

zaměstnance uvádím situaci, kdy se poslanec svým pozměňovacím návrhem pokusil zúžit 

tuto  výjimku.  K tomu  došlo  koncem  roku  2015  při  novelizaci148  Zákona  o  vysokých 

školách149  (dále  jen  „Zákon  o  vysokých  školách“),  a  to  konkrétně  snahou  o  novelizaci 

ustanovení § 70 Zákona o vysokých školách, o kterou se svým pozměňovacím návrhem 150 

pokusil tehdejší poslanec Jiří Zlatuška.  

Před  tím,  než  se  budu  věnovat  změně,  kterou  tento  poslanec  v  §  70  Zákona  o 

vysokých  školách  navrhoval,  bych  rád  uvedl  následující  citaci,  která  výborně  popisuje 

smysl výjimky uvedené v § 304 odst. 4 Zákoníku práce: „Smysl této úpravy je nepochybně 

veden primárně myšlenkou, umožnit širokému spektru osob (jinak i výrazněji omezených 

povinnostmi vztahujícími se k jejich povolání  – v oblasti práva typicky např. v případě 

soudců)  zapojení  do  pedagogického  procesu  a  vědecké  práce  (zejména  na  vysokých 

školách), což je nepochybně ve veřejném zájmu s ohledem na očekávaný celospolečenský 

přínos a koresponduje s tolikrát skloňovanou snahou dosáhnout pestrosti výuky a jejího 

propojení  s  praxí  (a  to  i  přes  případný  nesouhlas  stávajícího  zaměstnavatele  těchto 

odborníků).“151 

Myslím,  že  již  je  možno  tušit,  o  zúžení  jaké  výjimky  se  pan  poslanec  Zlatuška 

pokoušel. V té době se jednalo o návrh na doplnění § 70 Zákona o vysokých školách o 

odstavec 7, ve znění: „(7) Místo akademického pracovníka může zastávat pouze osoba, 

která  nezastává  místo  akademického  pracovníka  na  jiné  vysoké  škole,  nebo  získala  na 

kalendářní rok, ve kterém takové místo zastává, předběžný písemný souhlas rektora každé 

                                                 
147 Srov. zpráva veřejné ochránkyně práv o šetření ve věci neprovedení kontroly oblastním inspektorátem 
práce ze dne 28. listopadu 2014, sp. zn. 1867/2013/VOP/VP. 
148 Novela zmiňovaného zákona byla nakonec provedena zákonem č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, v platném znění, který byl vyhlášen dne 2. května 2016.  
149 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
150 Pozměňovací návrh poslance Jiřího Zlatušky č. 3270 ze dne 24. listopadu 2015 [online]. 2015 [cit. 2019-
03-15]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=464. 
151  PICHRT,  Jan,  BĚLINA,  Miroslav.  Poslanecké  pozměňovací  návrhy  k  zákonu  o  vysokých  školách  - 
zamyšlení k paralelám některých minulých i současných poslaneckých iniciativ. epravo.cz. [online]. 2016 
[cit. 2019-03-15]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/poslanecke-pozmenovaci-navrhy-k-
zakonu-o-vysokych-skolach-zamysleni-k-paralelam-nekterych-minulych-i-soucasnych-poslaneckych-
iniciativ-100153.html?mail. 
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vysoké školy, na které zastává místo akademického pracovníka.“ 152 Tento pozměňovací 

návrh by tak nepřinesl zúžení výjimky, které by mělo obecnou povahu. Navrhovaná změna 

by se vztahovala pouze na specifičtější skupinu zaměstnanců, a to akademické pracovníky. 

Nadto dodávám, že tento pozměňovací návrh by byl také nepřímou novelizací Zákoníku 

práce. Dopad této změny by však pro určité skupiny zaměstnanců byl tak velký, že by se 

určitě neměl obcházet obvyklý legislativní proces 153, neboť v době, kdy byl pozměňovací 

návrh přednesen, jej již nebylo možné podrobit „oponentuře připomínkových míst, 

legislativních komisí při LRV i Legislativní Radě vlády samé.“154 

Pan  poslanec  Zlatuška  odůvodňoval  svůj  pozměňovací  návrh  tak,  že  oprávnění 

vykonávat vědeckou a vzdělávací činnost u akademických pracovníků, bez souhlasu jejich 

zaměstnavatele, je neodůvodnitelně široké. Tuto neodůvodnitelnost opíral o to, že takový 

pracovník může svým know-how postavit do údajného vzájemného konkurenčního 

postavení  několik  vysokých  škol  najednou.  Z odůvodnění  také  lze  dovodit,  že  účelem 

navrhované  změny  bylo  zamezit  „praxi  „létajících“  učitelů,  kteří  nedůvodně  zmnožují 

počty vysokých škol“ 155, a to pouze s vidinou dodatečného výdělku. Mělo by tak údajně 

dojít ke snížení počtu vysokých škol, které údajně existují pouze z důvodu absence omezení 

oprávnění akademických pracovníků působit na vícerých školách. 156 

To, že byl tento pozměňovací návrh šit horkou jehlou, dokládá také to, že ve svém 

původním  pozměňovacím  návrhu157neřešil  jeho  předkladatel,  co  bude  s již  trvajícími 

vícenásobnými pracovními poměry po nabytí účinnosti této novely. To bylo vyřešeno až 

v již  výše  citovaném  pozměňovacím  návrhu  (č.  3270  ze  dne  24.  listopadu  2015). 158 

V posléze  doplněném  přechodném  ustanovení,  bylo  navrhováno,  aby  se  na  pracovní 

                                                 
152 Pozměňovací návrh poslance Jiřího Zlatušky č. 3270 ze dne 24. listopadu 2015 [online]. 2015 [cit. 2019-
03-15]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=464. 
153 Srov. PICHRT, Jan, BĚLINA, Miroslav. Poslanecké pozměňovací návrhy k zákonu o vysokých školách - 
zamyšlení k paralelám některých minulých i současných poslaneckých iniciativ. epravo.cz. [online]. 2016 
[cit. 2019-03-15]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/poslanecke-pozmenovaci-navrhy-k-
zakonu-o-vysokych-skolach-zamysleni-k-paralelam-nekterych-minulych-i-soucasnych-poslaneckych-
iniciativ-100153.html?mail. 
154 Tamtéž. 
155 Z odůvodnění pozměňovacího návrhu poslance Jiřího Zlatušky č. 3270 ze dne 24. listopadu 2015 [online]. 
2015 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=464. 
156 Srov. Pozměňovací návrh poslance Jiřího Zlatušky č. 3270 ze dne 24. listopadu 2015 [online]. 2015 [cit. 
2019-03-15]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=464. 
157 Pozměňovací návrh poslance Jiřího Zlatušky č. 2977 ze dne 14. října 2015 [online]. 2015 [cit. 2019-03-
15]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=464. 
158 Srov. PICHRT, Jan, BĚLINA, Miroslav. Poslanecké pozměňovací návrhy k zákonu o vysokých školách - 
zamyšlení k paralelám některých minulých i současných poslaneckých iniciativ. epravo.cz. [online]. 2016 
[cit. 2019-03-15]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/poslanecke-pozmenovaci-navrhy-k-
zakonu-o-vysokych-skolach-zamysleni-k-paralelam-nekterych-minulych-i-soucasnych-poslaneckych-
iniciativ-100153.html?mail. 
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poměry akademických pracovníků, které vznikli přede dnem nabytí účinnosti předmětné 

novely, nevztahovalo ustanovení § 70 odst. 7 Zákona o vysokých školách po dobu 1 roku 

ode dne nabytí účinnosti této novely.159 

Navrhovaná změna nakonec nezískala dostatečnou podporu a k výše popsanému 

zúžení výjimky nakonec nedošlo. Myslím si, že to je pozitivní závěr, neboť by to mohlo 

mít  fatální  následky.  Tato  novela  totiž  mohla  způsobit  snížení  kvality  vyučujících  na 

vysokých školách, protože by mohli své odborné znalosti předávat studentům pouze jedné 

konkrétní vysoké školy. Nemyslím si, že v tuzemsku máme pro každý obor tolik odborníků, 

že bychom si mohli dovolit omezit jejich působení pouze na jednu vysokou školu. Naopak 

je důležité, „aby mladší generaci na našich vysokých školách učili vždy jen Ti nejlepší – a 

to  i  za  cenu  jejich  částečného  „sdílení  konkurenty.“160  Přece  jenom  „zájem  na  celkové 

kvalitě vzdělanosti společnosti je v rámci státu (...) zájmem veřejným.“161 Proto je důležité 

důkladně zvážit všechny právní zásahy do tohoto zájmu, neboť by to mohlo mít, 

z dlouhodobého hlediska, negativní vliv na vzdělanost a zájem o vzdělání v tuzemsku. 

 

1.3.2. Pracovní pohovor zaměstnance u konkurenčního zaměstnavatele 

Co se týče účasti zaměstnance na pracovním pohovoru u konkurenčního 

zaměstnavatele, je nutné si uvědomit, jak Nejvyšší soud vymezil ve své judikatuře, co lze 

považovat za výdělečnou činnost. O výkon takové konkurenční činnosti půjde v případě, 

že tato činnost je pojmově výdělečná. Tedy, že s ní je obvykle spojeno poskytování odměny 

a samozřejmě je vykonávána v předmětu činnosti shodném s předmětem činnosti 

zaměstnavatele. Nicméně to, zda při výkonu této činnosti skutečně zaměstnanec dosáhl 

výdělku, již není důležité.162 

Účast  na  pohovoru  není  obecně  spojena  s žádným  výdělkem,  ani  se  nejedná  o 

činnost, která je pojmově výdělečná. Nelze proto toto jednání zaměstnance posoudit jako 

porušení zákazu stanoveného § 304 odst. 1 Zákoníku práce. V tomto případě by neobstál 

                                                 
159 Srov. Pozměňovací návrh poslance Jiřího Zlatušky č. 3270 ze dne 24. listopadu 2015 [online]. 2015 [cit. 
2019-03-15]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=464. 
160  PICHRT,  Jan,  BĚLINA,  Miroslav.  Poslanecké  pozměňovací  návrhy  k  zákonu  o  vysokých  školách  - 
zamyšlení k paralelám některých minulých i současných poslaneckých iniciativ. epravo.cz. [online]. 2016 
[cit. 2019-03-15]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/poslanecke-pozmenovaci-navrhy-k-
zakonu-o-vysokych-skolach-zamysleni-k-paralelam-nekterych-minulych-i-soucasnych-poslaneckych-
iniciativ-100153.html?mail. 
161 Tamtéž. 
162 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. 
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ani  argument  zaměstnavatele,  že  by  výdělečná  činnost  shodná  s předmětem  činnosti 

zaměstnavatele byla zaměstnancem nejpravděpodobněji v budoucnosti vykonávána. 163 

Za výkon jiné výdělečné činnosti v rozporu s § 304 odst. 1 Zákoníku práce patrně 

nelze považovat ani úsilí zaměstnance získat pracovní místo u konkurenčního 

zaměstnavatele, které spočívá v účasti ve výběrovém řízení, neboť samotná účast 

zaměstnance ve výběrovém řízení na činnost, byť totožnou s předmětem činnosti 

stávajícího zaměstnavatele, jež by měla být vykonávána teprve v budoucnosti, není spojena 

s poskytováním odměny.164 

 

1.3.3. Příprava vlastního podnikání 

Domnívám  se,  že  v souvislosti  s přípravou  zaměstnance  na  vlastní  podnikání  je 

stanovení  hranice,  kdy  se  už  bude  jednat  o  porušení  předmětného  zákazu,  obtížnější. 

Obecně  vzato  by  bylo  možné  posoudit,  zda  zaměstnanec  porušil  tento  zákaz,  např. 

ověřením, zda disponuje živnostenským oprávněním.  I když takový přístup považuji za 

přísně  formalistický,  je  v souladu  s právním  řádem  ČR.  Pro  lepší  ilustraci  si  pomůžu 

odůvodněním rozsudku Nejvyššího soudu165, ve kterém posuzoval fakticitu jednání 

zaměstnance, a to zejména s přihlédnutím k tomu, zda, už tímto jednáním, mohl 

zaměstnanec získat majetkový prospěch. 

Nejvyšší soud posuzoval situaci, kdy zaměstnanci byla příslušným živnostenským 

úřadem vydána koncesní listina na předmět činnosti – „Podniky zajišťující ochranu osob a 

majetku“  [pozn.  nyní  ostraha  majetku  a  osob]166,  ovšem  vznik  a  zahájení  činnosti  byl 

stanoven až na 1. července 1999. K rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením ze 

strany zaměstnavatele však došlo již dne 19. května 1999, tedy před vznikem a zahájením 

činnosti  zaměstnance  shodné  s předmětem  činnosti  zaměstnavatele.  Nadto  dodávám,  že 

zaměstnanec již s ohledem na plánovaný začátek výkonu činnosti podal nabídku a účastnil 

se  výběrového  řízení,  jehož  účelem  byl  výběr  poskytovatele  služeb  v rámci  předmětu 

činnosti shodného s předmětem činnosti jeho zaměstnavatele. Zaměstnavatel ale 

zaměstnanci v dopise, kterým došlo k rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením, 

vytýkal  pouze  to,  že  vykonával  jinou  výdělečnou  činnost  v rozporu  s  §  304  odst.  1 

Zákoníku práce167. 

                                                 
163 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. června 2016, sp. zn. 21 Cdo 711/2015. 
164 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. srpna 2010, sp. zn. 21 Cdo 3202/2009. 
165 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. 
166 Viz příloha č. 3 k Živnostenskému zákonu. 
167 Resp. v rozporu s § 75 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 31. prosince 2006. 
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Nejvyšší  soud  se  proto  omezil  pouze  na  posouzení  toho,  zda  skutečně  došlo 

k výkonu jiné výdělečné činnosti, tak jak to bylo zaměstnanci vytýkáno zaměstnavatelem. 

Povaha jednání, resp. to, zda došlo k porušení vytýkané povinnosti zaměstnancem, byla 

však  posuzována  ke  dni,  ve  kterém  došlo  k okamžitému  zrušení  pracovního  poměru 

zaměstnance ze strany jeho zaměstnavatele. Tedy ke dni, který předcházel dni, kdy mělo 

dojít ke vzniku a zahájení podnikatelské činnosti zaměstnance, resp. vzniku koncese. Proto 

také  bylo  Nejvyšším  soudem  posouzeno  toto  jednání  zaměstnance  jako  „zajišťování 

nezbytných opatření“ k provozování předmětné činnosti. Z toho plynul také názor 

Nejvyššího  soudu,  že  „[n]elze  proto,  jak  to  učinil  odvolací  soud,  za  takovou  činnost 

považovat  „zajišťování  nezbytných  opatření“  k provozování  takové  činnosti,  jež  má  být 

vykonávána teprve v budoucnosti (příprava na výkon takové činnosti). Samotné obstarání 

si živnostenského oprávnění nezbytného pro výkon konkrétní činnosti, které je teprve právě 

takovou přípravou (vytvářením si podmínek) pro výkon určité činnosti, proto nemůže výkon 

jiné výdělečné činnosti představovat.“168 To dále Nejvyšší soud odůvodnil tím, že faktický 

výkon této činnosti zahrnuje také další úkony, činnosti, jednání apod. Za takové jednání lze 

považovat např. vytváření klientely, příprava smluv, analýza střežených objektů z hlediska 

v úvahu přicházejících rizik, jakož třeba i stanovení režimu ostrahy. Nejvyšší soud však 

uznal, že mezi takové činnosti patří i samotná účast ve výběrovém řízení. 

Domnívám  se  však,  že  velkou  roli  v tom,  jak  soud  rozhodl,  hrálo  to,  že  v době 

okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnance, tento ještě nedisponoval 

předmětným živnostenským oprávněním, neboť to mělo vzniknout až za více než měsíc od 

rozvázání pracovního poměru. Nejvyšší soud proto vzhledem k důvodu okamžitého 

zrušení, kterým měl být výkon jiné (konkurenční) výdělečné činnosti, posuzoval právě to, 

zda  k takovému  jednání  došlo.  K tomu  Nejvyšší  soud  uvedl:  „nestačí,  že  se  jedná  o 

jakoukoli z činností, jež mají shodný předmět s předmětem činnosti zaměstnavatele, 

případně o činnost s ní přímo související. I pro tyto souvisící činnosti platí, že musí být 

splněna i druhá z podmínek uvedených v ustanovení § 75 zák. práce [nyní § 304 Zákoníku 

práce], totiž, že jde o činnost výdělečnou. Znamená to, že i shodné činnosti v širším slova 

smyslu (přímo souvisící s činností hlavní) musí ve své souvislosti být činnostmi výdělečnými 

(spojenými  obvykle  s poskytováním  odměny).  Kdyby  taková  činnost,  byť  i  jinak  shodná 

s činností zaměstnavatele, nebyla spojena s poskytováním odměny, nebylo by možné ji jako 

konkurenční jednání ve smyslu ustanovení § 75 zák. práce[nyní § 304 Zákoníku práce] 

                                                 
168 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. 
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posuzovat. Proto ani samotná účast ve výběrovém řízení, jež v sobě zahrnuje i vypracování 

a  učinění  konkrétní  nabídky,  i  když  pojmově  představuje  činnost  shodnou  s předmětem 

činnosti zaměstnavatele, vzhledem k tomu, že není spojena s poskytováním odměny, nemůže 

představovat  konkurenční  činnost  ve  smyslu  ustanovení  §  75  zák.  práce  [nyní  §  304 

Zákoníku práce].“169. 

S ohledem na obsah odůvodnění předmětného rozsudku Nejvyššího soudu shrnuji 

závěr, který z toho plyne. V době okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnanci ještě 

nevzniklo živnostenské oprávnění zaměstnanci, tudíž formálně nemohl poskytovat služby 

ostrahy  majetku  a  osob.  I  kdyby  uspěl  ve  výběrovém  řízení,  což  byla  v té  době  nejistá 

budoucí událost, nebylo možné dát na jisto, zda skutečně zahájí živnost a bude poskytovat 

předmětné služby. Samozřejmě je více než pravděpodobné, že by k zahájení této činnosti 

ze strany zaměstnance došlo, nicméně soud musí posuzovat skutkový stav, který tady byl 

v době okamžitého zrušení pracovního poměru. Ten nebyl s to potvrdit, že by zaměstnanec 

v té době podnikal, resp. vykonával jinou (konkurenční) výdělečnou činnost, neboť k tomu 

nebyl oprávněn. Tedy nevykonával činnost, která je obvykle spojena s dosahováním zisku 

či majetkového prospěchu. 

Jiná  by  byla  situace,  kdyby  v té  době  zaměstnanec  již  byl  oprávněn,  na  základě 

vzniku živnostenského oprávnění, tyto služby poskytovat. Domnívám se, že by Nejvyšší 

soud pak rozhodl o platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnance ze strany 

zaměstnavatele. 

Dle mého byl však zaměstnavatel oprávněn rozvázat pracovní poměr okamžitým 

zrušením, ale z jiného důvodu. V důsledku přihlášení zaměstnance do výběrového řízení 

pro  vykonávání  činností  shodných  s předmětem  činnosti  jeho  zaměstnavatele,  se  podle 

názoru Nejvyššího soudu, jakož i mého, mohl dopustit porušení povinnosti vyplývající z 

právních  předpisů  vztahujícím  se  k  jím  vykonávané  práci  zvlášť  hrubým  způsobem.  Je 

nepochybné, že svým jednáním se pokoušel získat pro sebe zakázku, kterou by jinak mohl 

snadněji získat jeho zaměstnavatel. Takové jednání by bylo možné posoudit, jako jednání 

v rozporu  s oprávněnými  zájmy  zaměstnavatele,  které  je  zakázáno  ustanovením  §  301 

písm. d) Zákoníku práce. Okamžité zrušení pracovního poměru by pak nejpravděpodobněji 

nebylo shledáno Nejvyšším soudem jako neplatné.170 

                                                 
169 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. 
170 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. 
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K tomu krátce zmíním, že by bylo možné uvažovat také nad posouzením tohoto 

jednání, jakožto nekalosoutěžního. To nevylučuje ani judikatura Vrchního soudu v Praze, 

který ve svém rozsudku uvádí: „Pokud si zaměstnanec svým jednáním ještě před tím, než 

zahájí svou vlastní samostatnou podnikatelskou činnost, připravuje výhodnější podmínky, 

které  by  jinak  při  zahájení  podnikání  neměl,  na  úkor  svého  zaměstnavatele,  pak  jde  o 

jednání  soutěžní,  a  jeho  jednání,  pokud  splňuje  i  další  zákonné  podmínky,  může  být 

hodnoceno jako jednání nekalé soutěže.“171. 

Mohlo  by  se  proto  zdát,  že  Nejvyšší  soud  ČR  posoudil  výše  uvedený  případ 

poměrně dost formalisticky, kdy se držel výpovědního důvodu, který, kdyby jej 

zaměstnavatel správně kvalifikoval, tak by byl shledán jako souladný s právním řádem. 

Nicméně v současnosti nedává právní úprava této problematiky soudům možnost odchýlit 

se  v těchto  sporech  od  zákona  a  v důsledku  formalistické  právní  úpravy  se  jeví  právě 

judikatura Nejvyššího soud jako přehnaně formalistická. Když totiž posoudíme výdělečnou 

činnost jako činnost, se kterou je obvykle spojeno dosažení zisku, tak bych považoval za 

příhodné zvážit provedení extenzivnějšího výkladu zákonů právě v rámci judikatury tak, 

že když už je stanoven den vzniku a zahájení provozování živnosti, tak tomu tak skutečně 

bude, a jedná se tedy o aktivní činnost, se kterou je obvykle spojeno dosahování zisku. Jsem 

si však vědom toho, že to v současnosti právní úprava neumožňuje a ani v budoucnosti to 

vzhledem  k principům  demokratického  státu  nebude  jinak.  Soudům  tak  za  této  právní 

úpravy „postačí jen pozitivisticky zkoumat, zda výpověď [pozn. nebo jiné právní jednání, 

kterým dochází k rozvázání pracovněprávního vztahu] má všechny zákonem požadované 

formální  náležitosti  a  zda  uváděný  důvod  skutečně  existoval.“172  V obdobných  sporech 

proto, dle mého názoru, budou mít soudci svázané ruce, neboť budou muset rozhodovat 

v mezích  zákona.  Jelikož  se  nemohou  výrazněji  odchýlit  od  dikce  a  původního  smyslu 

zákona, dospěl právě Nejvyšší soud v citovaném rozhodnutí k tomu, že se v daném případě 

jednalo o nejistou událost, která měla nastat v budoucnosti, tudíž touto nejistou událostí, 

nebylo možné odůvodnit skončení pracovněprávního vztahu zaměstnance v současnosti. 

Připouštím,  že  v daném  případě  se  skutečně může  jevit,  že  právní úprava  nahrává 

zaměstnanci, nelze však vyloučit, že kdybych posuzoval případ jiný, tak bych se klonil 

naopak  k názoru,  že  jednání  ze  strany  zaměstnavatele  bylo  šikanózní,  neboť  si  situaci 

                                                 
171 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. ledna 1999, sp. zn. R 3 Cmo 260/97.; BUKOVJAN, Petr. 
Zákoník práce s judikaturou. Praha: ASPI, a. s., 2008, ISBN 978-80-7357-403-1, s. 217. 
172 GALVAS, Milan, GREGOROVÁ, Zdeňka. In BARANCOVÁ, Helena a kol. Liberalizácia pracovného 
práva  -  možnosti  a  obmedzenia.  Zborník  z medzinárodného  vedeckého  sympózia.  Trnava:  VEDA,  2007, 
ISBN 978-80-224-0958-2, s. 59.  
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účelově vykonstruoval, aby se zbavil nepohodlného zaměstnance. Tato polemika tady bude 

věčně a v každém individuálním případě se bude jevit právní úprava více či méně správná, 

či jako zvýhodňující postavení jedné nebo druhé strany. Nelze vyloučit, že právě toto byl 

záměr zákonodárce a malými odchylkami na jednu nebo druhou stranu dosáhne 

v globálnějším měřítku vyrovnaný stav zaručující spravedlnost. Úlohou spravedlnosti však 

není být statisticky neutrální, ale aby se dostalo spravedlivého rozhodnutí každému. 

Jak  jsem  již  zmiňoval,  jiná  by  byla  situace,  kdyby  došlo  k okamžitému  zrušení 

pracovního poměru v době, kdy už právně došlo ke vzniku a zahájení provozování živnosti, 

nebo  případně  k uvedení  jiného  důvodu  okamžitého  zrušení.  Pokud  by  došlo  tímto 

jednáním  zaměstnance  k naplnění  generální  klauzule  a  některé  ze  skutkových  podstat 

nekalé soutěže173, nelze vyloučit ani právní odpovědnost zaměstnance za nekalosoutěžní 

jednání nebo odpovědnost zaměstnance za způsobenou škodu zaměstnavateli. 

  

                                                 
173 § 2976 a násl. Občanského zákoníku. 
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2. Souhlas  zaměstnavatele  s  výkonem  jiné výdělečné  činnosti  a  jeho 
odvolání 

Jak  již  bylo  naznačeno  v předchozí  části,  zákaz  stanovený  pro  zaměstnance, 

spočívající  v  povinnosti  nevykonávat  jinou  výdělečnou  činnost  shodnou  s předmětem 

činnosti zaměstnavatele není absolutní a existují z něj výjimky. Zákon však také 

nevylučuje,  aby  zaměstnanec  nad  rámec  stanovených  výjimek,  vykonával  výdělečnou 

činnost  shodnou  s předmětem  činnosti  jeho  zaměstnavatele.  Takovou  činnost  je  možné 

vykonávat za splnění jedné důležité podmínky. Získání předchozího písemného souhlasu 

zaměstnavatele v souladu s § 304 odst. 1 Zákoníku práce. 

Tímto souhlasem „rozumím[e] jednostranný[é] právní úkon [jednání], kterým je 

projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku těch práv a povinností, které právní 

předpisy s takovým projevem spojují.“174 Lze přitom přinejmenším doporučit, aby byl tento 

projev vůle proveden formou komisivního jednání. Tedy aby spočíval v aktivním jednání 

zaměstnavatele. Pokud by totiž zaměstnavatel na žádost zaměstnance o udělení takového 

souhlasu nereagoval, nelze to automaticky považovat za udělení souhlasu.175 

V souvislosti s udělováním tohoto souhlasu mohou vyvstávat otázky, v jaké formě 

má být udělen, jakož i zda má na něj zaměstnanec právní nárok, resp. zda má zaměstnavatel 

povinnost jej udělit. Dále mohou vznikat nejasnosti, kdy a jak může zaměstnavatel tento 

souhlas odvolat a jaká by měla být v tomto případě reakce zaměstnance. V neposlední řadě 

pak je důležité poukázat na to, jak postupovat při vzniku pracovněprávního vztahu v době, 

kdy zaměstnanec již vykonává jinou výdělečnou  činnost shodnou s předmětem činnosti 

budoucího zaměstnavatele, jakož i na problematiku následného rozšíření předmětu činnosti 

zaměstnavatele. Všechny tyto otázky se pokusím zodpovědět v této kapitole. 

 

2.1. Forma, náležitosti a právní nárok na udělení souhlasu 

Ustanovení § 304 odst. 1 Zákoníku práce výslovně stanovuje, že předmětný souhlas 

zaměstnavatele musí být udělen v písemné formě. Souhlas má být učiněn výslovně, aby 

nevznikl prostor pro pochybnosti, k čemu byl souhlas udělen. 

Souhlas by měl být udělen předem, tedy ještě před tím, než dojde k zahájení jiné 

výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele.176 

                                                 
174 TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. Právní 
rozhledy. 2008, č. 8, s. 284. 
175 Srov. tamtéž. 
176 Srov. tamtéž, s. 282. 
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Zákon výslovně vyžaduje, aby byl tento souhlas písemný. V případě, že není tato 

skutečnost  splněna,  bude  mít  tento  nedostatek  za  následek  neplatnost  tohoto  právního 

jednání.177 To znamená, že pokud by třeba zaměstnavatel udělil souhlas zaměstnanci pouze 

kývnutím  hlavy,  stiskem  ruky  apod.,  nebyl  by  tento  domnělý  souhlas  udělen  platně. 

Takové,  neformální,  jednání  by  mohlo  způsobit,  že  v případě  soudního  sporu,  v rámci 

kterého by se zaměstnanec domáhal prohlášení neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

v důsledku porušení § 304 odst. 1 Zákoníku práce, tento zaměstnanec neuspěl. Nebyl by 

totiž s to doložit důkazní prostředek, ze kterého by bylo zjištěno, že mu souhlas k výkonu 

jiné  výdělečné  činnosti  byl  udělen.  Jelikož  písemnou  formu  zákon  výslovně  vyžaduje, 

domnívám se, že by tomuto zaměstnanci nepomohlo ani svědectví dalších osob přítomných 

při konkludentním udělení souhlasu, a to kvalifikovaným mlčením178.  

 

K náležitostem předchozího písemného souhlasu zákon ničeho výslovně neuvádí. 

Občanskoprávní teorie ale předpokládá, že každé právní jednání by mělo mít, alespoň tyto 

náležitosti: subjekt (osoba činící projev vůle), vůle, resp. vůle projevu, předmět projevu 

vůle, případně také vzájemný poměr vůle a jejího projevu. 179 

Lze proto přinejmenším doporučit, aby souhlas, který musí být učiněn v písemné 

formě, obsahoval alespoň tyto náležitosti: 

- identifikační údaje zaměstnance a zaměstnavatele; 

- specifikaci jiné výdělečné činnosti: 

o náplň práce / předmět podnikání, 

o zaměstnavatele, pro kterého bude práce vykonávána; 

- doba, na kterou je souhlas udělen; 

- datum, kdy došlo k udělení souhlasu; 

- podpis alespoň zaměstnavatele (ideálně však i zaměstnance).180 

Samozřejmě  zákon  nevylučuje,  aby  byl  udělen  souhlas  obecný,  ve  kterém  není  nutné 

uvádět specifikaci jiné výdělečné činnosti. Nepředpokládám však, že by  k tomu v praxi 

                                                 
177 Srov. BĚLINA, Miroslav. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1181. 
178 Srov. JAKUBKA, Jaroslav. Občanský zákoník v pracovněprávních vztazích. Práce a mzda, 2007, č. 10, s. 

9. 
179 Srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské 
právo hmotné. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-187-3, 
s. 158. 
180 Obdobně srov. VRAJÍK, Michal. Omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance. Praktická personalistika, 
[online]. Praha, 2017, (9-10) [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: https://www.akvrajik.cz/uploads/files/28-
omezeni-vydelecne-cinnosti.pdf, s. 46. 
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docházelo,  neboť  zaměstnavatel  by  tak  mohl  ztratit  přehled  o  tom,  kde  všude  může 

zaměstnanec zaměstnavateli konkurovat, a tak ohrozit jeho vlastní podnikání.  

 

Na  udělení  souhlasu  však  nemá  zaměstnanec  právní  nárok181.  Lze  říci,  že  jeho 

udělení je závislé na úsudku zaměstnavatele, zda vyhoví žádosti zaměstnance a umožní mu 

výkon jiné výdělečné činnosti, která je shodná s jeho předmětem činnosti. 

Dokonce „ani nelze nechat přezkoumat soudem okolnosti případu, kdy je zřejmé, 

že zaměstnanec nebude konkurovat svému zaměstnavateli, tedy že se jedná pouze o okolnost 

stejných předmětů činnosti. Zaměstnavatel nemá povinnost souhlas dát a nemusí to ani 

zdůvodňovat.“182 Tento stav plyne z toho, že zákon určuje pouze to, za jakých okolností si 

musí zaměstnanec souhlas vyžádat. Neřeší však již to, za jakých podmínek mu jej musí 

zaměstnavatel udělit. 

Mohla by být na místě ještě úvaha, že by se zaměstnanec obrátil na soud, který by 

určil, zda zaměstnavatel měl důvod odepřít udělení souhlasu. Jenomže se domnívám, že 

„souhlas zaměstnavatele nemůže být nahrazen rozhodnutím soudu.“ 183 Jediné, čeho by se 

mohl  zaměstnanec  u  soudu  domáhat,  je  určení,  že  výdělečná  činnost,  kterou  se  chystá 

vykonávat, není z pohledu předmětu činnosti shodná s předmětem činnosti jeho stávajícího 

zaměstnavatele.184Nic by tím však nezískal, neboť pokud by shodná nebyla, tak 

nepotřebuje souhlas. Kdyby shodná byla, tak by soud svým rozhodnutím souhlas 

zaměstnavatele stejně nemohl nahradit. 

Posuzování  shodnosti  předmětů  činnosti  bude  však  v praxi  spíš  posuzováno  již 

v rámci řízení o neplatnosti výpovědi. Nepředpokládám, že by měl spor o udělení souhlasu 

potenciál v reálném životě dospět až do sporu před soudem. Musím říct, že zaměstnavatel 

má v tomto případě mnohem silnější postavení než zaměstnanec. Myslím si, že to tak má 

být a zákonodárce správně „zvýhodnil“ zaměstnavatele. Jak jsem již zmiňoval v úvodu své 

práce, zaměstnanec je „kapitálem“ zaměstnavatele, který do něj investoval své prostředky 

a čas. Je to však nejrizikovější a nejnestabilnější kapitál v korporaci, neboť má největší 

práva a nejširší ochranu. Zaměstnavatel proto musí být chráněn před tím, aby jeho investice 

do zaměstnance nevyšla nazmar, či dokonce aby z ní těžil jeho konkurent. Proto v tomto 

                                                 
181 Srov. ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-
7201-738-6, s. 92. 
182 Tamtéž. 
183 Tamtéž. 
184 Srov. tamtéž. 
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případě  „[z]aměstnavatel  nemá  povinnost  ani  zaměstnanci  kvalifikovaně  odpovědět  na 

jeho žádost o souhlas s jinou výdělečnou činností, natož mu ho vydat.“185 

Existuje ale jedna výjimka, kdy neudělení tohoto souhlasu zaměstnavatelem není 

v souladu s principy uplatňovanými v rámci tuzemského právního řádu. „Pokud by 

zaměstnavatel bez rozumného důvodu odmítal souhlas zaměstnanci udělit (...), mohlo by se 

ze strany zaměstnavatele jednat o šikanózní výkon práva v rozporu s dobrými mravy.“186 

Ilustruji na následující situaci. Zaměstnanec má v předmětu činnosti všech 80 oborů 

živnosti  volné187.  Konkurenční  zaměstnavatel  má  samozřejmě  v předmětu  činnosti  také 

několik  oborů  živnosti  volné.  Nicméně  reálná  konkurence  zde  není,  neboť  stávající 

zaměstnavatel zaměstnance ve skutečnosti podniká pouze ve 2 oborech této volné živnosti, 

které se nekryjí s obory volné živnosti „konkurenčního“ zaměstnavatele. Zaměstnavatel se 

však přesto rozhodl neudělit souhlas zaměstnanci. Takové jednání lze nepochybně 

považovat za šikanózní. Zaměstnavatel neměl žádný důvod neudělit souhlas zaměstnanci. 

Zaměstnance svým jednáním pouze vědomě zkracuje na jeho právech, a to z pozice silnější 

strany. Je očividné, že takové jednání nemůže požívat právní ochrany a ani není v souladu 

s dobrými mravy. Také neudělení souhlasu z diskriminačních důvodů je v rozporu 

s dobrými mravy a se zákonem188. 

 

Když už poukazuji na situaci dvou, z pohledu předmětu činnosti, konkurujících si 

zaměstnavatelů, u kterých zaměstnanec vykonává, resp. plánuje v budoucnu vykonávat, 

výdělečnou činnost v rámci pracovněprávního vztahu, považuji za užitečné poukázat také 

na to, jak by měl zaměstnanec postupovat vůči svému budoucímu zaměstnavateli. Je nutné 

si uvědomit, že v tomto případě nebude postačovat pouze souhlas stávajícího 

zaměstnavatele  tohoto  zaměstnance,  neboť  stejné  povinnosti  budou  pro  zaměstnance 

vyplývat i z nově vzniklého pracovněprávního vztahu. V tomto případě je zřejmé, že u 

budoucího zaměstnavatele nelze splnit podmínku jeho předchozího souhlasu. Výkladem 

však můžeme určitě dovodit, že v tomto případě se předchozím souhlasem bude rozumět 

souhlas  budoucího  zaměstnavatele  daný  ještě  před  vznikem  pracovněprávního  vztahu. 

Zaměstnanec je totiž povinen dodržovat povinnosti vyplývající pro něj z pracovněprávních 

                                                 
185 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-7201-
738-6, s. 93. 
186  BĚLINA,  Miroslav.  In  BĚLINA,  Miroslav,  DRÁPAL,  Ljubomír  a  kol.  Zákoník  práce.  Komentář.  2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1182. 
187 Viz příloha 4 Živnostenského zákona. 
188  Viz  §§  2  a  3  zákona  č.  198/2009  Sb.,  o  rovném  zacházení  a  o  právních  prostředcích  ochrany  před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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předpisů od vzniku pracovněprávního vztahu. Proto jedině tak bude možné docílit legálnost 

jiné výdělečné činnosti u budoucího zaměstnavatele.189 

 

Zajímavou a poměrně složitou může být také situace, kdy zaměstnanec již vykonává 

jinou výdělečnou činnost, která dosud neměla vůči zaměstnavateli konkurenční povahu. 

Nicméně  v jejím  průběhu  se  zaměstnavatel  rozhodl  rozšířit  nebo  změnit  svůj  předmět 

činnosti, v důsledku čehož se další výdělečná činnost zaměstnance najednou stala 

konkurenční  vůči  jeho  zaměstnavateli.  Dle  mého  názoru,  nelze  povinnost  zaměstnance, 

získat souhlas zaměstnavatele, objektivizovat, i když existují názory, že na tuto výdělečnou 

činnost,  ke  které  započetí  došlo  před  změnou  předmětu  činnosti  zaměstnavatele,  se 

povinnost zaměstnance získat souhlas nebude vztahovat. 190 Já se spíš kloním k názoru, že 

tuto  situaci  nelze  uzavřít  tímto  obecným  závěrem.  Každá  situace  musí  být  posuzována 

individuálně  s přihlédnutím  k okolnostem  případu.  Je  nezbytné  posoudit,  o  jak  velké 

konkurenci  zde  mluvíme,  zda  lze  spravedlivě  požadovat  po  zaměstnavateli,  aby  tuto 

skutečnost respektoval, a jakým způsobem to může ovlivnit jeho podnikatelské aktivity. 

Tedy posoudit intenzitu zásahu do práv stran pracovněprávního vztahu.  

Pokud  by  se  jednalo  o  skladníka,  který  si  přivydělává  u  jiného  zaměstnavatele 

stejnou  činností  a  tento  zaměstnanec  nemůže  ohrozit  podnikatelské  aktivity  jednoho  či 

druhého zaměstnavatele v rámci jejich shodného předmětu činnosti, tak by bylo skutečně 

nepřiměřené požadovat po něm po změně předmětu činnosti, aby si zabezpečil souhlas. 

Pokud  by  však  zaměstnavatel  v důsledku  této  skutečnosti  chtěl  zaměstnance  jakkoliv 

sankcionovat, domnívám se, že by se v tomto případě jednalo ze strany zaměstnavatele o 

„šikanózní výkon práva v rozporu s dobrými mravy.“ 191 Dle mého názoru musí být i zde 

nutno ze strany zaměstnavatele jednat v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití. 

V opačném  případě  by  mohlo  být  toto  právní  jednání  zaměstnavatele  posouzeno  jako 

zneužití práva.192 

Naopak, kdyby vykonával jinou výdělečnou činnost zaměstnanec, který má 

výraznější  vliv  na  chod  společnosti  (zaměstnavatele),  a  tento  se  po  změně  předmětu 

                                                 
189 Srov. TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 283. 
190 Obdobně srov. TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního 
vztahu. Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 283. 
191 BĚLINA, Miroslav. In PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický 
komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-609-0 s. 891. 
192 Obdobně srov. ZACHARIÁŠ, Jaroslav. Zaměstnání v pracovněprávním vztahu a výkon jiné výdělečné 
činnosti. Právo a zaměstnání. 1995, č. 1, s. 17. 
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činnosti zaměstnavatele dostane do konkurenčního postavení vůči svému zaměstnavateli, 

již  může  být  situace  komplikovanější.  Tento  zaměstnanec  vidí  do  interních  procesů 

společnosti a má vliv na její chod a podnikatelskou aktivitu. Jeho členství v orgánech nebo 

pracovněprávní  vztah  u  jiného  zaměstnavatele  může  negativně  ovlivnit  jeho  původního 

zaměstnavatele.  Proto  si  myslím,  že  by  bylo  stanovení  povinnosti  tohoto  zaměstnance 

získat souhlas od obou zaměstnavatelů193, legitimním požadavkem. 

U prvního příkladu tento zaměstnanec ani nemusel mít vědomost o tom, že došlo 

k takové změně v předmětu činnosti zaměstnavatelů, že by mu vznikla povinnost 

požadovat od zaměstnavatele udělení souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti. V rámci 

druhého  příkladu  však  již  je  patrné,  že  řídící  zaměstnanec  si  tuto  skutečnost  uvědomit 

musel,  neboť  se  mohl  sám  podílet  na  vytvoření  podnikatelského  plánu  souvisejícího  se 

změnou předmětu činnosti jeho zaměstnavatele. Rozdíl v intenzitě zásahů do oprávněných 

zájmů zaměstnavatele mezi těmito příklady je zřejmá. To také dokládá, že nelze 

generalizovat  závěr,  že  při  následné  změně  předmětu  činnosti  zaměstnavatele,  nebude 

nutné požadovat jeho souhlas s výkonem jiné (teď již konkurenční) výdělečné činnosti. 

 

Možná  nejlepším  způsobem,  jak  objektivně  stanovit  pravidla  udílení  souhlasu 

zaměstnavatele  s výkonem  jiné  výdělečné  činnosti  jeho  zaměstnancem,  je  upravit  tento 

postup  v rámci  pracovního  řádu  zaměstnavatele.194  Pracovní  řád  však  v této  části  musí 

logicky  respektovat  jednu  ze  základních  zásad  pracovního  práva,  a  to  zásadu  rovného 

zacházení. Bylo by v rozporu se zásadou rovnosti 195, kdyby došlo ke stanovení pravidla, 

komu  bude  udělen  souhlas  tak,  že  dojde  ke  zvýhodnění  určité  skupiny  zaměstnanců. 

Zaměstnavatel  tak  nemůže  v pracovním  řádu  stanovit,  že  jeho  písemný  souhlas  mohou 

dostat pouze zaměstnanci, kteří u něj mají uzavřený pracovní poměr na dobu určitou. Na 

první pohled je zřejmé, že dochází k nerovnému zacházení mezi zaměstnanci s pracovním 

poměrem na dobu určitou a zaměstnanci s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Nelze 

také vyloučit, že tímto svým jednáním zaměstnavatel sleduje to, aby zaměstnanci neměli 

motivaci vyjednat si se zaměstnavatelem pracovní poměr na dobu neurčitou. 196 Stejně tak 

                                                 
193  Nebo  zaměstnavatele,  pokud  konkurenční  výdělečná  činnost  spočívá  v členství  v orgánu  obchodní 
korporace. 
194 Srov. BĚLINA, Miroslav. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 
2.  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck,  2015,  ISBN  978-80-7400-290-8,  s.  1189;  Srov.  BOGNÁROVÁ,  Věra. 
Konkurenční doložky podle novely zákoníku práce. Právo a zaměstnání. 2000. č. 9-10, s. 9. 
195 Srov. ŠTEFKO, Martin. Zásada rovného zacházení v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení, 
Právník, 4/2008, s. 414. 
196 Srov. ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-
7201-738-6, s. 44. 
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nelze pracovním řádem tento zákaz rozšířit a podmínit tak výkon zákonem povolené jiné 

výdělečné činnosti souhlasem zaměstnavatele. Jednak by se jednalo o ustanovení 

odporující právním předpisům, neboť tyto takové rozšíření nepřipouští a také by takové 

rozšíření  odrazovalo  zaměstnance  od  využití  jejich  práv.  I  když  lze  takové  rozšíření 

považovat de iure za neplatné, jedná se o veřejné prohlášení zaměstnavatele, které je ve své 

podstatě s to odradit zaměstnance od přihlášení se do výběrového řízení. Proto by určitě 

nemělo  docházet  ani  k takovýmto  pokusům  zaměstnavatelů,  neboť  se  jedná  o  omezení 

negativní svobody zaměstnanců a narušení práv deklarovanými čl. 1 a 2 odst. 3 LZPS 197, 

což potvrdil také Soudní dvůr Evropské unie v případu Feryn198. 

Nadto považuji za nutné upozornit, že nevyžádání si takového souhlasu 

zaměstnancem,  může  mít  pro  něj  velmi  vážné  následky.  Předchozí  písemný  souhlas 

zaměstnavatele s výkonem jiné výdělečné činnosti zaměstnance je přitom důležité získat 

ještě před tím, než začne zaměstnanec vykonávat jinou výdělečnou činnost. Pokud by tomu 

tak  nebylo,  vystavuje  se  riziku  sankce  ze  strany  zaměstnavatele,  která  bude  záviset  na 

intenzitě porušení této povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci. Může se tedy jednat „jenom“ o písemné upozornění199 

se  stanovením  lhůty  k nápravě,  ale  také  může  dojít  k rozvázání  pracovního  poměru 

okamžitým  zrušením  ze  strany  zaměstnavatele200.  Více  k  následkům  porušení  zákazu 

uvedeného v § 304 odst. 1 Zákoníku práce viz níže kapitola 2.3. 

 

Závěrem  této  kapitoly  shrnuji,  že  předchozí  písemný  souhlas  zaměstnavatele 

s výkonem  jiné  výdělečné  činnosti  musí  být  udělen  v písemné  formě  a  před  zahájením 

výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnancem. Měl by obsahovat informace, které vyloučí 

pochybnosti o tom, k čemu byl souhlas udělen. Zaměstnanec nemá na jeho udělení právní 

nárok,  a  podle  mě  by  bylo  zbytečné  se  u  soudu  tohoto  domáhat,  neboť  soud  souhlas 

zaměstnavatele stejně nahradit nemůže. Zaměstnavatel však nemůže tohoto svého 

silnějšího postavení zneužívat, neboť by se mohlo toto jeho jednání posoudit jako šikanózní 

a v rozporu s dobrými mravy. Za účelem dodržení zásady rovného zacházení lze 

                                                 
197 Srov. Zpráva veřejného ochrance práv o šetření ve věci neprovedení kontroly oblastním inspektorátem 
práce ze dne 28. listopadu 2014, sp. zn. 1867/2013/VOP/VP. 
198 Bod 25 rozsudku Soudního dvora Evropské unie (druhého senátu) ze dne 10. července 2008, Centrum 
voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding proti Firma Feryn NV, Věc C-54/07, 
ECLI:EU:C:2008:397. 
199 Viz § 52 písm. g) Zákoníku práce. 
200 Viz § 55 odst. 1 písm. b) Zákoníku práce. 
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zaměstnavatelům  doporučit,  aby  si  postup  udělování  tohoto  souhlasu  upravili  ve  svém 

pracovním řádu. 

 

2.2. Odvolání souhlasu zaměstnavatelem 

Ustanovení § 304 odst. 2 Zákoníku práce uvádí: „Jestliže zaměstnavatel souhlas 

podle odstavce 1 odvolá, musí být odvolání písemně; zaměstnavatel je povinen v něm uvést 

důvody  změny  svého  rozhodnutí.  Zaměstnanec  je  pak  povinen  bez  zbytečného  odkladu 

výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních 

předpisů.“  Z dikce  tohoto  ustanovení  tak  vyplývá,  že  zaměstnavatel  jednou  udělený 

souhlas může v budoucnu odvolat. Zaměstnavatel se tak nemusí obávat, že jednou daný 

souhlas ho bude již navždy zavazovat k respektování výkonu jiné výdělečné činnosti jeho 

zaměstnancem v rámci shodného předmětu činnosti. Již několikrát jsem výše poukazoval 

na to, že by to bylo vůči zaměstnavateli hrubě nespravedlivé. Nemožno totiž zapomínat na 

to, že jednou ze základních povinností zaměstnance je nejednat v rozporu s oprávněnými 

zájmy zaměstnavatele201. I zde však platí zásada právní jistoty a hlavně „základní princip 

uplatňovaný  v pracovněprávních  vztazích,  že  nikdo  nesmí  výkonu  práv  a  povinností 

vyplývajících z pracovněprávních vztahů zneužívat na újmu jiného účastníka 

pracovněprávního vztahu.“202 Právě proto zavedl zákonodárce povinnost zaměstnavatele 

uvést v odvolání souhlasu důvody, proč se rozhodl jednou daný souhlas odvolat. 

 

2.2.1. Jak souhlas odvolat? 

Již výše jsem zmiňoval, v čem vidím smysl ustanovení § 304 odst. 2 Zákoníku práce 

ve vztahu k ochraně zaměstnance. Také jsem poukázal na důležitost tohoto ustanovení pro 

zaměstnavatele,  neboť  mu  dává možnost  změnit  své  rozhodnutí  v budoucnosti.  K tomu 

bych ještě doplnil, že toto ustanovení má také za úkol „vytvořit zaměstnavateli prostor pro 

reakci na změnu situace v konkurenčním prostředí.“ 203 Změna by měla spočívat zejména 

v tom, že by již nebylo možné spravedlivě požadovat po zaměstnavateli, aby zaměstnanci 

platil za práci mzdu a zároveň zaměstnanec využíval „know-how“ zaměstnavatele v rámci 

konkurenční výdělečné činnosti.204 

                                                 
201 Viz § 301 písm. d) Zákoníku práce. 
202 ŠTALMACH, Petr In KOTTNAUER, Antonín, ŠTALMACH, Petr. Lexikon - pracovní právo. 2. vydání. 
Ostrava: Sagit, 2001, ISBN 80-720-8238-8, s. 384. 
203 TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. Právní 
rozhledy. 2008, č. 8, s. 283. 
204 Srov. tamtéž. 
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Pokud zaměstnavatel dospěje k závěru, že dříve udělený souhlas odvolá, musí tak 

učinit  písemnou  formou.  V opačném  případě,  by  nedostatek  formy  právního  jednání 

způsobil v souladu s § 582 Občanského zákoníku neplatnost tohoto odvolání.205 

Odvolání souhlasu však musí být odůvodněno, aby nevznikly pochybnosti o tom, 

zda se nejedná ze strany zaměstnavatele o šikanózní jednání v rozporu s dobrými mravy. 

Předpokládám,  že  zákon  uvedení  důvodů  vyžaduje  také  proto,  aby  měl  soud  možnost 

objektivně přezkoumat toto právní jednání zaměstnavatele206 v případě, že by se proti němu 

bránil zaměstnanec žalobou u soudu. 

Zákonodárce však již dále neupravuje důvody, pro které je možné udělený souhlas 

odvolat.  Nicméně  s ohledem  na  značný  zásah  do  zájmů  zaměstnavatele  dovoleným 

konkurenčním jednáním jeho zaměstnance, nebude složité nějaký, i když obecný, důvod 

vymezit. Jako dostačující  bych považoval již důvod, který zaměstnavatel vymezí takto: 

„poškozování obchodních zájmů zaměstnavatele“.207 Nabízí se ale i další důvody. Zákoník 

práce sice důvody nevymezuje, ale ani je nijak neomezuje. Je pouze požadováno, aby byli 

dostatečně závažné, a tedy odůvodňovali takový zásah do práv zaměstnance. Proto se mimo 

výše uvedený obecný důvod, nabízí také důvod spočívající v tom, že zaměstnanec odbývá 

svou práci a nevěnuje jí dostatečnou pozornost právě kvůli své jiné výdělečně činnosti. 

Také lze argumentovat tím, že zaměstnanec svou jinou výdělečnou činností parazituje na 

pověsti  zaměstnavatele.208  Jak  je  vidět,  důvodů  je  nespočet,  a  nabízí  se  možnost  uvést 

důvod  jak  obecný,  tak  důsledně  individualizovaný.  Domnívám  se,  že  oba  by  splnili 

požadavek zákona, uvést důvod v odvolání souhlasu. 

 

Jelikož zákon vyžaduje výslovné uvedení důvodu v písemném odvolání souhlasu, 

je  nutné,  aby  tohle  zaměstnavatel  skutečně  neopomněl.  Vyvaruje  se  tak  situaci,  že  i  za 

dodržení  písemné  formy  odvolání  souhlasu,  bude  toto  právní  jednání  shledáno  jako 

neplatné, neboť nebude obsahovat jednu z obligatorních obsahových náležitostí, důvod.209  

                                                 
205  Srov.  BĚLINA,  Miroslav.  In  PICHRT,  Jan  a  kol.  Zákoník  práce.  Zákon  o  kolektivním  vyjednávání. 
Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-609-0, s. 891. 
206 Srov. tamtéž. 
207 Srov. ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-
7201-738-6, s. 93. 
208 VRAJÍK, Michal. Omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance. Praktická personalistika, [online]. Praha, 
2017,  (9-10)  [cit.  2019-03-19].  Dostupné  z:  https://www.akvrajik.cz/uploads/files/28-omezeni-vydelecne-
cinnosti.pdf, s. 46. 
209  Srov.  BĚLINA,  Miroslav.  In  PICHRT,  Jan  a  kol.  Zákoník  práce.  Zákon  o  kolektivním  vyjednávání. 
Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-609-0, s. 891. 
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Pozor  však  na  odvolání  souhlasu  bez  rozumného  důvodu.  V této  souvislosti 

připomínám případ skladníka, který jsem uváděl v závěru kapitoly 2.1. Pokud by 

zaměstnavatel udělil souhlas tomuto zaměstnanci a posléze by se rozmyslel a chtěl tento 

souhlas odvolat, musí si dobře promyslet, jaký důvod uvede. Nelze totiž vyloučit možnost, 

že pokud zaměstnavatel odvolá udělený souhlas bez rozumného důvodu, může být tento 

výkon práva posouzen jako šikanózní a v rozporu s dobrými mravy. 210 

 

Jednou  udělený  souhlas  zaměstnavatele  s výkonem  jiné  výdělečné  činnosti  tedy 

zaměstnavatele  nezavazuje  napořád,  a  je  jej  možné,  za  splnění  zákonných  podmínek, 

odvolat. Aby však toto odvolání nebylo shledáno neplatným, musí být provedeno písemně. 

Dále v něm musí zaměstnavatel uvést rozumný důvod, proč souhlas odvolal, i když může 

být postačující pouze uvedení, že jsou ohroženy obchodní zájmy zaměstnavatele. Někdy 

však ani tento důvod nemusí být shledán jako rozumný, neboť vzhledem k povaze práce 

zaměstnance  nebude  obhájitelný.  Proto  si  zaměstnavatel  musí  pořádně  rozmyslet,  jaký 

důvod  uvede  v písemném  odvolání  svého  souhlasu,  aby  toto  nebylo  posouzeno  jako 

šikanózní  výkon  práva  v rozporu  s dobrými  mravy  nebo  dokonce  jako  diskriminace.211 

Není totiž vyloučeno, že by se zaměstnanec nemohl proti tomuto jednání bránit určovací 

žalobou a žádat soud o vyslovení neopodstatněnosti odvolacích důvodů nebo neplatnosti 

předmětného odvolání z důvodu absence jakéhokoli důvodu, který k tomuto kroku 

zaměstnavatele vedl.212 

 

2.2.2. Povinnost zaměstnance ukončit jinou výdělečnou činnost 

Výše jsem popsal, jak a kdy může zaměstnavatel svůj souhlas písemně odvolat. To 

však  nic  nemění  na  tom,  že  jiná  výdělečná  činnost,  kterou  zaměstnanec  vykonává  po 

předem uděleném souhlasu zaměstnavatele, požívá stejné právní ochrany jako 

pracovněprávní vztah zaměstnance u tohoto zaměstnavatele. Není přitom důležité, zda se 

jedná o výkon výdělečné činnosti v rámci dalšího pracovněprávního vztahu nebo spočívá 

v účasti zaměstnance v obchodní korporaci či jeho podnikání na základě živnostenského 

oprávnění. 

                                                 
210  Srov.  BĚLINA,  Miroslav.  In  PICHRT,  Jan  a  kol.  Zákoník  práce.  Zákon  o  kolektivním  vyjednávání. 
Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-609-0, s. 891. 
211 Srov. BĚLINA, Miroslav. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1181-1182. 
212 Srov. ŠTALMACH, Petr In KOTTNAUER, Antonín, ŠTALMACH, Petr. Lexikon - pracovní právo. 2. 
vydání. Ostrava: Sagit, 2001, ISBN 80-720-8238-8, s. 384. 
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Ve své podstatě se z právního hlediska jedná o rovnocennou výdělečnou činnost. 

Fakticky však může nastat nerovnováha v situaci, kdy zaměstnavatel změní své stanovisko 

k této jiné výdělečné činnosti zaměstnance. V takovém případě, pokud byl souhlas odvolán 

platně, musí zaměstnanec respektovat změnu stanoviska zaměstnavatele213 a bez 

zbytečného odkladu podniknout kroky k ukončení jiné výdělečné činnosti, a to způsobem 

vyplývajícím z příslušných právních předpisů.214 Co však přesně znamená bez zbytečného 

odkladu? A od kdy tato lhůta začíná běžet? 

Povinnost zaměstnance ukončit jinou výdělečnou činnost vzniká v okamžiku, kdy 

se toto písemné odvolání souhlasu dostane do sféry dispozice zaměstnance. 215 Tedy den, 

kdy  zaměstnanci  došel  projev  vůle  zaměstnavatele,  kterým  odvolává  svůj  souhlas,  je 

shodný se dnem, kterým počíná běžet lhůta, ve které má zaměstnanec jinou výdělečnou 

činnost ukončit. 

Neurčitý  právní  pojem  „bez  zbytečného  odkladu“  však  již  nelze  vymezit  takto 

jednoduše  a  jednoznačně.  Délka  této  doby  tak  bude  odvislá  „od  toho,  v jaké  formě 

zaměstnanec  jinou  výdělečnou  činnost  vykonával.“216  Samotné  právní  jednání,  kterým 

bude jiná výdělečná činnost ukončena, se bude v jednotlivých případech lišit v závislosti 

na  formě  jiné  výdělečné  činnosti.  Může  tak  být  učiněno  výpovědí  z pracovněprávního 

vztahu, odstoupením z funkce jednatele nebo podáním žádosti o zrušení živnostenského 

oprávnění.217 

Ukončením jiné výdělečné činnosti se ale nerozumí pouze povinnost ukončit výkon 

této činnosti fakticky, ale také právně. Z toho důvodu se budu dále věnovat o něco detailněji 

jednotlivým formám výdělečné činnosti a specifikům jejich ukončení v případě, že 

zaměstnavatel odvolá svůj souhlas. 

 

Pokud zaměstnanec vykonává jinou výdělečnou činnost v rámci dalšího pracovního 

poměru pro jiného zaměstnavatele, nabízí se dvě, případně tři možnosti. Jako nejsmířlivější 

způsob rozvázání pracovního poměru se v tomto případě nabízí dohoda mezi 

                                                 
213 Srov. TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 284. 
214 Srov. ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-
7201-738-6, s. 93-94. 
215 Srov. TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 284. 
216 VRAJÍK, Michal. Omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance. Praktická personalistika, [online]. Praha, 
2017,  (9-10)  [cit.  2019-03-19].  Dostupné  z:  https://www.akvrajik.cz/uploads/files/28-omezeni-vydelecne-
cinnosti.pdf, s. 46. 
217 Srov. tamtéž. 
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zaměstnancem a zaměstnavatelem218. Ta by však neměla působit účelově nebo 

nespravedlivě vůči zaměstnavateli, který svůj souhlas odvolal. Myslím tím to, že by datum, 

ke  kterému  dojde  k rozvázání  pracovního  poměru,  bylo  stanoveno  až  za  půl  roku  od 

odvolání  souhlasu.  Bylo  by  nespravedlivé  po  zaměstnavateli  požadovat,  aby  tomuto 

zaměstnanci strpěl výkon jiné výdělečné činnosti ještě další půlrok. To zejména proto, že 

tento zaměstnanec má jako další možnost rozvázat pracovní poměr výpovědí 

s dvouměsíční výpovědní lhůtou, a to bez nutnosti uvádět důvod 219. Jako nejdelší možnou 

lhůtu pro ukončení jiné výdělečné činnosti v rámci dalšího pracovního poměru považuji 

proto bez jednoho dne 3 měsíce. To z důvodu, že dvouměsíční výpovědní doba 220 začíná 

běžet  prvním  dnem  kalendářního  měsíce  následujícího  po  doručení  výpovědi  a  končí 

uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.221 Tedy pokud doručí 

zaměstnanec zaměstnavateli výpověď první den v měsíci únor, výpovědní doba uplyne až 

30. dubna daného roku. K tomu pouze krátce dodávám, že jako třetí nejschůdnější způsob 

se nabízí zrušení pracovního poměru ve zkušební době, což je možno učinit ihned, resp. 

dnem doručení zrušení222. 

 

Pokud by se jednalo o výkon jiné výdělečné činnosti u jiného zaměstnavatele na 

základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tak by měla  být lhůta ještě 

kratší a ukončení ze strany zaměstnance ještě jednodušší. Také u těchto dohod, lze takto 

založený pracovněprávní vztah ukončit dohodou 223 ke dni, který si v této dohodě smluvní 

strany ujednají. Opět však musí být toto datum sjednáno přiměřeně k okolnostem, tedy ne 

až za půl roku, pokud k tomu není rozumný důvod224. Dalším nejschůdnějším způsobem je 

zrušení předmětné dohody výpovědí s patnáctidenní výpovědní dobou 225. 

Upozorňuji,  že  výše  uvedené  způsoby  zrušení  dohod  o  pracích  konaných  mimo 

pracovní poměr a na to navazující výklad pojmu „bez zbytečného odkladu“ popisuji za 

předpokladu,  že  si  smluvní  strany  těchto  dohod  neujednali  v těchto  dohodách  způsoby 

                                                 
218 Viz § 49 Zákoníku práce. 
219 Viz § 50 odst. 3 Zákoníku práce. 
220 Viz § 51 odst. 1 Zákoníku práce. 
221 Viz § 51 odst. 2 Zákoníku práce. 
222 Viz § 66 Zákoníku práce. 
223 Viz § 77 odst. 4 písm. a) Zákoníku práce. 
224 Za rozumný důvod by bylo možné např. považovat nutnost, aby práce, k jejichž provedení se dohodou o 
provedení práce zaměstnanec zavázal a vzhledem ke specifičnosti těchto prací a specializaci zaměstnance. 
Pokud by totiž zaměstnanec tyto práce nevykonal, došlo by nepřiměřenému zásahu do práv jeho „druhého“ 
zaměstnavatele, což by založilo nerovnováhu mezi, za jiných okolností, rovnovážnými pracovněprávními 
vztahy. 
225 Viz § 77 odst. 4 písm. b) Zákoníku práce. 
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zrušení odlišně, nežli jsou uvedeny v Zákoníku práce. U těchto dohod jsou její účastníci 

oprávnění sjednat si jakýkoliv způsob jejich zrušení. Vzhledem k tomu, že jsou dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr značně ovládány zásadou smluvní volnosti 226, je 

sjednání způsobu skončení těchto dohod zcela na libovůli smluvních stran účastných této 

dohody.227 Je proto možné, že výpovědní doba bude činit i víc, než je tomu u výpovědi 

z pracovního  poměru  ze  strany  zaměstnance.  Dokonce  se  domnívám,  že  by  v případě 

skutečně specifického pracovního úkolu 228, který má zaměstnanec na základě dohody o 

provedení  práce  pro  zaměstnavatele  provést,  mohlo  být  sjednáno,  že  k jejímu  skončení 

dojde  až  splněním  sjednaného  pracovního  úkolu229.  Nelze  proto  vyloučit,  že  by  došlo 

k „situaci,  kdy  po  sjednání  dohody  o  provedení  práce,  jako  další  výdělečné  činnosti, 

nebude  možné  tento  další  pracovněprávní  vztah  ukončit  dohodou  o  jeho  zrušení  pro 

nesouhlas  druhé  smluvní  strany,  a  tak  zaměstnanci  nezbude  než  svůj  závazek  splnit 

vykonáním prací.“230 Mohlo by tak nastat, že povinnost ukončit jinou výdělečnou činnost 

bez zbytečného odkladu, by znamenala ukončit tuto činnost klidně i v době delší než jeden 

rok. 

 

Pokud spočívá jiná výdělečná činnost zaměstnance v jeho účasti v orgánech 

obchodní  korporace,  bude  se  způsob  ukončení  této  činnosti  řídit  právními  předpisy 

vztahujícími se k obchodním korporacím, resp. konkrétní formě obchodní korporace.  

Samozřejmě vždy přichází v úvahu dohoda mezi obchodní korporací a 

zaměstnancem. Nicméně, vzhledem k důležitosti těchto orgánů, může vyvstat situace, kdy 

nebude chtít obchodní korporace na takovou dohodu přistoupit.  

Poté  se  jako  nejvhodnější  jeví  postup  podle  §  59  odst.  5  Zákona  o  obchodních 

korporacích,  odstoupení  člena  orgánu  obchodní  korporace  ze  své  funkce.  Aby  to  však 

nebylo tak jednoduché, není zákonem připuštěno, „aby k zániku funkce došlo již 

oznámením rezignace obchodní korporaci.“231 Předmětné ustanovení proto určuje období, 

                                                 
226 A také s ohledem na znění § 77 odst. 4 Zákoníku práce. 
227  Srov.  BĚLINA,  Tomáš.  In  PICHRT,  Jan  a  kol.  Zákoník  práce.  Zákon  o  kolektivním  vyjednávání. 
Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-609-0 s. 246-247. 
228 A také nezbytné odborné způsobilosti zaměstnance, kdy trh nabízí omezené množství osob oprávněných 
provádět tyto specifické odborné práce. 
229  Srov.  BĚLINA,  Tomáš.  In  PICHRT,  Jan  a  kol.  Zákoník  práce.  Zákon  o  kolektivním  vyjednávání. 
Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-609-0 s. 248. 
230 TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. Právní 
rozhledy. 2008, č. 8, s. 284. 
231 PATĚK, Daniel. In ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo obchodních 
korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5, s. 172. 
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po které ještě musí člen tohoto orgánu vykonávat svou funkci, a to jeden měsíc od doručení 

oznámení.232 

Avšak tím to nekončí. Zákon stanoví pro odstoupení ještě jednu podmínku. Touto 

podmínkou je, „že k odstoupení nedojde v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. 

Zda  tomu  tak  je,  se  posoudí  podle  konkrétních  okolností  případu.  Dobou  k odstoupení 

nevhodnou může (ale podle konkrétních okolností nemusí) být např. to, že korporace čelí 

silné veřejné kritice, které se brání, a odstoupení z funkce bez  vážného důvodu by bylo 

možno považovat za uznání důvodnosti takové kritiky, výrobní havárie, které musí 

korporace s veškerým nasazením čelit, apod.“233 

Pro zajímavost a lepší pochopení nevhodnosti doby pro odstoupení z funkce uvádím 

také názor z odborného článku, ve kterém je posuzováno právě to, kdy se může jednat, a 

naopak  kdy  se  nejedná,  o  dobu  nevhodnou  k odstoupení  člena  voleného  orgánu:  „Je-li 

zřejmé, že obchodní korporace není s to se s rezignací člena voleného orgánu vypořádat 

v určené jednoměsíční lhůtě a může tak být ohrožen její zájem, je třeba posoudit, zda zájem 

člena  voleného  orgánu  nepřevažuje  nad  zájmem  obchodní  korporace.  Je  tedy  třeba 

zkoumat, zda lze od člena voleného orgánu v dané situaci spravedlivě požadovat, že bude 

svou  funkci  vykonávat  až  do  konce  funkčního  období.  S ohledem  na  charakter  vztahu 

k obchodní korporaci přitom musí jít o vážný důvod, který svou závažností a důležitostí 

převažuje negativní dopady na obchodní korporaci. Takový důvod může být jak na straně 

člena voleného orgánu (např. zdravotní potíže), tak na straně obchodní korporace (např. 

dlouhodobé neposkytování odměny za výkon funkce).“234 Proto může být v jednom případě 

obchodní korporace před úpadkem a navenek jí odstoupení člena orgánu poškodí. Nicméně 

vzhledem k okolnostem, kdy člen orgánu již několik měsíců nedostal odměnu za výkon 

funkce,  by  bylo  toto  odstoupení  v souladu  s právními  předpisy  a  nebude  shledáno  jako 

neplatné. Na druhou stranu, pokud by obchodní korporace plnila své závazky, tak by mohla 

trvat na tom, aby člen orgánu vykonával svou funkci nadále, neboť by jeho odstoupení 

výrazně poškodilo tuto korporaci. 

                                                 
232  Srov.  PATĚK,  Daniel.  In  ČERNÁ,  Stanislava,  ŠTENGLOVÁ,  Ivana,  PELIKÁNOVÁ,  Irena.  Právo 
obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5, s. 172. 
233 ŠTENGLOVÁ. Ivana. In ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Zákon o obchodních korporacích: 
komentář. 2. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-540-4, s. 177. 
234 JOSKOVÁ, Lucie. Odstoupení z funkce v nevhodnou dobu. Rekodifikace & praxe. 2015, č. 7-8, s. 50-51 
citováno dle: Měsíčník Rekodifikace & praxe: Odstoupení z funkce v nevhodnou dobu. epravo.cz, [online]. 
Praha,  2015,  [cit.  2019-03-19].  Dostupné  z:  https://www.epravo.cz/top/aktualne/mesicnik-rekodifikace-
praxe-odstoupeni-z-funkce-v-nevhodnou-dobu-98760.html. 
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Podle  mě  je tato  situace  nejcitlivější z pohledu  konkurenčního  boje  mezi  dvěma 

obchodními korporacemi, kdy jedna může této situace využít tak, že svému zaměstnanci 

odvolá  souhlas  k výkonu  funkce  člena  orgánu  druhé  obchodní  korporace,  čímž  bude 

sledovat poškození jména této konkurenční společnosti. Nicméně konkurenční 

zaměstnavatel bude trvat na pokračování člena orgánu ve výkonu své funkce, a to právě 

z důvodu nebezpečí výrazného poškození jména obchodní korporace. Lze předpokládat, že 

tato situace skončí rozvázáním pracovního poměru okamžitým zrušením ze strany 

zaměstnavatele, neboť tento nesplnil povinnost odstoupit z funkce člena orgánu 

konkurenční  obchodní  korporace.  Situace  by  pravděpodobně  nakonec  byla  posuzována 

v rámci  soudního  sporu  zahájeného  žalobou  o  neplatnost  okamžitého  zrušení.  Nelze 

stanovit na jisto, jak by daný spor dopadl. Vzhledem k výše uvedenému se však domnívám, 

že by, vzhledem k podmínkám v § 59 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, nejasnému 

časovému  vymezení,  kdy  má  dojít  k ukončení  jiné  výdělečné  činnosti  (bez  zbytečného 

odkladu) a možného posouzení jednání obchodní korporace, kde byla tato osoba „jenom“ 

zaměstnancem,  jakožto nekalosoutěžního,  bylo  okamžité  zrušení  pracovního  poměru  ze 

strany zaměstnavatele, shledáno jakožto neplatné. 

S přihlédnutím na výše uvedené, se za situace, kdy konkurenční jednání 

zaměstnance spočívá v jeho členství v orgánu obchodní korporace, domnívám, že pokud 

nedojde  ke  skončení  výkonu  funkce  dohodou,  tak  tato  může  trvat  nejméně  měsíc  od 

odvolání  souhlasu.  Nicméně  může  nastat  situace,  že  bude  zaměstnanec  tuto  funkci 

vykonávat ještě další rok, neboť by jeho odstoupení již po měsíci mohlo výrazně poškodit 

obchodní korporaci. 

 

Pokud  by  byla  řešena  situace,  kdy  jiná  výdělečná  činnost  zaměstnance  spočívá 

v jeho  podnikání  na  základě  živnostenského  oprávnění  ve  shodném  předmětu  činnosti 

s předmětem činnosti jeho zaměstnavatele, tak se nabízí z mého pohledu velmi jednoduché 

řešení. 

Jelikož si je zaměstnanec sám sebe pánem, může požádat příslušný živnostenský 

úřad o vydání rozhodnutí o zrušení živnosti tohoto zaměstnance, a to v souladu s § 58 odst. 

1 písm. c) Živnostenského zákona. V případě podnikání zaměstnance v režimu odlišném 

od režimu podle Živnostenského zákona,  se bude ukončení této činnosti řídit zvláštním 
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zákonem, který stanoví způsoby ukončení činnosti, kterou reguluje. 235 V této souvislosti 

však  dodávám,  že  existují  názory  odborné  literatury,  které  uvádí,  že  pravděpodobně 

postačuje pozastavení výkonu činnosti v rámci tohoto živnostenského oprávnění, tudíž „v 

souvislosti s odvoláním souhlasu svým zaměstnavatelem nemusí např. vracet své 

živnostenské oprávnění.“236 

Považuji však za nutné uvést také úvahu nad tím, jestli by analogicky nemohla být 

uplatněna ochrana obchodní korporace zmiňovaná výše, také na tuto situaci. Mám na mysli 

situaci,  kdy  by  v důsledku  neprodleného  ukončení  provozování  činnosti  na  základě 

živnostenského  oprávnění  zaměstnancem,  mohlo  dojít  k poškození  jeho  dobrého  jména 

v rámci  obchodního  styku.  Domnívám  se,  že  by  opět  musela  být  každá  taková  situace 

posuzována individuálně. Nicméně pokud by byl zaměstnanec, jakožto osoba samostatně 

výdělečně  činná,  zavázán  několika  závazky  vůči  svým  klientům,  hrozilo  by  nenadálým 

ukončením poskytování služeb, že dojde ke způsobení škody jak na straně klientů, tak na 

straně  zaměstnance,  který  by  zřejmě  z titulu  porušení  smluvní  povinnosti237  musel  pak 

hradit náhradu škody, případně také smluvní pokutu, pokud byla tato ujednána. Nelze také 

vyloučit, že zaměstnavatel svůj souhlas odvolá na základě pohnutek, které by byly s to 

naplnit některou ze skutkových podstat nekalé soutěže a cíleného poškození „obchodního 

jména“ jeho zaměstnance. 

V tomto  případě  by  tak  „bez  zbytečného  odkladu“  mohlo  znamenat,  že  jiná 

výdělečná činnost má být ukončena nejpozději v den, kdy dojde k řádnému ukončení všech 

smluvních  závazků  samostatně  podnikajícího  zaměstnance.  Tento  by  tyto  závazky  měl 

vypovědět nebo je začít neprodleně plnit, za účelem jejich zániku splněním, poté, co se o 

odvolání souhlasu dozvěděl. Lhůta pro ukončení jiné výdělečné činnosti se tak u 

zaměstnance vykonávajícího jinou výdělečnou činnost na základě živnostenského 

oprávnění, může pohybovat v řadech dnů, někdy však až měsíců. 

 

Závěrem shrnuji, že jsem se v tomto bodě věnoval nejasnostem a nepřesnostem, 

které mohou v souvislosti s odvoláním souhlasu zaměstnavatelem nastat. Pokud 

zaměstnavatel odvolá souhlas platně, je zaměstnanec bez zbytečného odkladu poté, co se o 

odvolání řádně dozvěděl, povinen ukončit jinou výdělečnou činnost. Nicméně délka této 

                                                 
235 Srov. TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 284. 
236 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-7201-
738-6, s. 94. 
237 Viz § 2913 odst. 1 Občanského zákoníku. 



 

62 
 

 

doby není stanovena výslovně. To má svůj důvod v tom, že jinou výdělečnou činnost může 

zaměstnanec vykonávat jak v rámci pracovněprávního vztahu, tak také jakožto člen orgánu 

obchodní korporace nebo na základě živnostenského oprávnění. „Bez zbytečného odkladu“ 

tak může znamenat někdy povinnost ukončit výdělečnou činnost v řádu dnů. Někdy však 

může  znamenat  dobu  delší  než  jeden  rok.  Nelze  totiž  zapomínat  na  to,  že  po  odvolání 

souhlasu zaměstnavatelem nedochází pouze k zásahu do práv zaměstnance a 

zaměstnavatele,  ale  také  do  právní  sféry  dalších  osob,  kterým  musí  být  poskytnuta  a 

zaručena ochrana jejich legitimního očekávání.  

 

2.3.  Následky výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnancem bez souhlasu 
zaměstnavatele 

Povinnost zaměstnance dodržovat zákaz výkonu jiné výdělečné  činnosti podle § 

304 odst. 1 Zákoníku práce je vzhledem k systematickému zařazení jednou ze základních 

povinností  vyplývajících  pro  zaměstnance  z právních  předpisů  vztahujících  se  k jím 

vykonávané práci. Porušení této povinnosti zaměstnancem bude považováno za porušení 

pracovních  povinností  a  v důsledku  toho  za  porušení  povinnosti  vyplývající  z právních 

předpisů  vztahujících  se  k zaměstnancem  vykonávané  práci. 238  Zákon  tak  umožňuje 

zaměstnavateli zaměstnance za toto jednání, kterým poruší stanovený zákaz, sankcionovat. 

Zaměstnanec je však obecně považován v rámci pracovněprávního vztahu za slabší stranu, 

a proto je nutné dbát na ochranu jeho práv při zásahu ze strany zaměstnavatele.  Z toho 

důvodu  dále  přiblížím,  jak  a  za  jakých  podmínek  může  zaměstnavatel  sankcionovat 

zaměstnance za porušení povinnosti nevykonávat jinou výdělečnou činnost. 

Co se týče následků pro zaměstnance, tak jak už jsem zmiňoval výše, ty se budou 

řídit sankcemi, které za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících 

se  k zaměstnancem  vykonávané  práci  povolují  a  připouští  pracovněprávní  předpisy. 

Zaměstnanci tak může být podle okolností postižen „pouhým“ upozorněním na možnost 

výpovědi,  ale  nelze  vyloučit  také,  že  dojde  rovnou  k rozvázání  pracovního  poměru 

výpovědí nebo okamžitým zrušením.239 

 

                                                 
238 Srov. KOCINA, Jan. Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva. Praha: C. H. Beck, 2010, 
ISBN 978-80-7400-167-3, s. 90. 
239 Srov. VRAJÍK, Michal. Omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance. Praktická personalistika, [online]. 
Praha, 2017, (9-10) [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: https://www.akvrajik.cz/uploads/files/28-omezeni-
vydelecne-cinnosti.pdf, s. 49. 
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V této souvislosti jenom krátce dodávám, že nelze vyloučit také vznik povinnosti 

nahradit  škodu,  způsobenou  jednáním  zaměstnance,  zaměstnavateli.  Její  výše  se  bude 

muset  vždy  posoudit  individuálně  případ  od  případu,  což  může  být  poněkud  obtížné. 

Nicméně v tomto případě se neuplatní omezení rozsahu náhrady škody na čtyřapůlnásobek 

průměrného výdělku zaměstnance, neboť se z pohledu zavinění bude nejpravděpodobněji 

jednat o úmyslné porušení povinností 240 v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. 

Odpovědnost  zaměstnance  za  takto  způsobenou  škodu  přichází  do  úvahy  pouze  za 

předpokladu, že vykonával jinou výdělečnou činnost, která je nejenom shodná 

s předmětem činnosti, ale má vůči jeho zaměstnavateli soutěžní povahu.241  

 

2.3.1. Výpověď z pracovního poměru 

Jako  první  z možných  následků,  a  z mého  pohledu  „nejméně  agresivní  zásah  do 

práv zaměstnance“, uvádím rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. g) 

Zákoníku práce. Tedy pro: 

• soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci,242 

• závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci, 

• důvody, pro které by se zaměstnancem mohl zaměstnavatel okamžitě zrušit 

pracovní poměr. 

Aby  zaměstnavatel  mohl  přistoupit  k rozvázání  pracovního  poměru  výpovědí 

z tohoto důvodu, musí se jednat o „porušení konkrétní pracovněprávní povinnosti, tedy 

povinnosti  stanovené  zákonem,  či  uložené  zaměstnanci  na  základě  zákona.“243  Tento 

výpovědní  důvod  tak  „spočívá  v chování  zaměstnance  a  jeho  základním  znakem  je 

zavinění.“244 Může být tedy použit pouze v případě, došlo-li k porušení povinnosti 

                                                 
240 Srov. VRAJÍK, Michal. Omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance. Praktická personalistika, [online]. 
Praha, 2017, (9-10) [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: https://www.akvrajik.cz/uploads/files/28-omezeni-
vydelecne-cinnosti.pdf, s. 49. 
241 Srov. KOCINA, Jan. Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva. Praha: C. H. Beck, 2010, 
ISBN 978-80-7400-167-3, s. 51-52.  
242 Upozorňuji, že v tomto případě pouze za předpokladu, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti 
s porušením povinnosti  vyplývající z právních předpisů vztahujících se  k vykonávané práci zaměstnanec 
písemně upozorněn na možnost výpovědi. 
243  MORÁVEK,  Jakub.  In  BĚLOVSKÝ,  Petr,  STLOUKALOVÁ,  Kamila.  ed.  Caro  amico:  60  kapitol 
Michala Skřejpka, aneb, Římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium, 2017. ISBN 978-80-87284-64-3, 
s. 279. 
244 HŮRKA, Petr. In HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s 
podrobným komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. ISBN 978-80-7554-
132-1, s. 201. 
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vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci „úmyslně, 

vědomou nedbalostí nebo aspoň z nevědomé nedbalosti.“245 Jelikož je téměř nemožné, aby 

došlo  k výkonu  jiné  výdělečné  činnosti  nezaviněným  jednáním  zaměstnance,  tak  není 

pochyb o tom, že tento výpovědní důvod je aplikovatelný na případy porušení povinnosti 

nevykonávat jinou výdělečnou činnost zaměstnancem bez předem uděleného písemného 

souhlasu jeho zaměstnavatele. 

Teď je však na místě podívat se na to, jak závažné bude porušení této povinnosti. 

Tedy na otázku hodnocení intenzity porušení předmětné povinnosti. 

„V praxi bývá velkým problémem určit, zda se v daném případě jedná o porušení 

pracovních  povinností  méně  závažné,  závažné  nebo  zvlášť  hrubým  způsobem.  Zákoník 

práce přitom nedefinuje, co porušování pracovních povinností je.“ 246 Z toho důvodu se 

musí praxe spoléhat na vymezení těchto hranic judikaturou (k vyjasnění pojmu soustavné 

méně  závažné  porušování  povinnosti  vyplývající  z právních  předpisů  vztahujících  se 

k zaměstnancem vykonávané práci viz judikatura)247 a v rámci odborné literatury. 

Judikatura  však  vždy  posuzuje  konkrétní  případ,  a  proto  se  tyto  závěry  mnohdy  těžce 

zobecňují.  Odborná  literatura  to  vymezila  takto:  „Kritérium  pro  posuzování  intenzity 

porušení pracovních povinností: 

• osoba zaměstnance248,  

• práce, kterou vykonává, 

• charakter povinností, které porušil, 

• důsledky porušení pro zaměstnavatele, 

• rozsah škody, která vznikla nebo bezprostředně hrozila, 

• míra zavinění zaměstnance, 

                                                 
245 DRÁPAL, Ljubomír. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 334. 
246 HŮRKA, Petr. In HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s 
podrobným komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. ISBN 978-80-7554-
132-1, s. 202. 
247  Viz  např.  rozsudek  Nejvyššího  soudu  ze  dne  16.  dubna  2009,  sp.  zn.  21  Cdo  441/2008;  rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 21. května 2008, sp. zn. 21 Cdo 2671/2007 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 
dubna 2001, sp. zn. 21 Cdo 3019/2000; rozsudek býv. Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 1992 sp. zn. 6 Cdo 
1/92 (SJ 52/1994). 
248 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Cz 32/70 citováno dle: MACOURKOVÁ, Hana. Výpověď 
z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. [online]. Praha, 2013, Disertační práce (Ph.D.), Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení [cit. 2019-03-
20].  Dostupné  z:  https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/11278/,  s.  87;  srov.  KOTTNAUER,  Antonín  a  kol. 
Zákoník práce – komentář s judikaturou, Podle stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. 
Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-08-3, s. 90. 
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• dosavadní postoj k plnění pracovních úkolů.“249 

K tomu  však  považuji  za  nutné  upozornit,  že  se  nejedná  o  závazné  vymezení  hledisek, 

podle kterých se tato intenzita posuzuje, ale pouze o názor odborné literatury, která není 

pro  soudy  závazná.  Vzhledem  k obecnosti  hypotézy,  která  přesně  nevymezuje,  co  se 

rozumí méně závažným, závažným nebo zvlášť hrubým porušením pracovní kázně 250, je 

ponecháno na posouzení soudu, aby přesně vymezil míru intenzity porušení pracovní kázně 

jednáním  zaměstnance.  Není  výjimkou,  že  zaměstnavatelé  argumentují  tím,  že  soud  je 

povinen přihlédnout také k tomu, jak zhodnotil intenzitu porušení pracovní kázně 

zaměstnavatel. Nicméně toto je vágní argument, neboť soud při hodnocení stupně intenzity 

porušení  povinnosti  vyplývající  z právních  předpisů  vztahujících  se  k zaměstnancem 

vykonávané  práci  není  vázán  tím,  jak  zaměstnavatel  nebo  zaměstnanec  hodnotí  určité 

jednání, neboť provést toto posouzení přísluší pouze soudu.251 

Není pochyb o tom, že již samotné porušení zákazu vykonávat jinou výdělečnou 

činnost,  aniž  by  k tomu  měl  zaměstnanec  souhlas  svého  zaměstnavatele,  je  porušením 

povinnosti vyplývající pro zaměstnance z právních předpisů. Významné přitom není to, 

jakým  způsobem  a  zda  vůbec  výdělečnou  činnost  (např.  na  základě  živnostenského 

oprávnění) skutečně vykonává. 252 Tato skutečnost však naopak může být významná „při 

posuzování intenzity porušení této povinnosti zaměstnance, zejména s přihlédnutím k tomu, 

zda výkon výdělečné činnosti zaměstnance za situace, kdy zaměstnavatel možnosti 

vykonávat  shodnou  činnost,  k níž  má  oprávnění,  nevyužívá  nebo  ji  využívá  v omezeném 

rozsahu“253.  

Jelikož  zákon  vymezuje  pouze  tyto  tři  úrovně  intenzity  porušení,  bude  každé,  i 

drobné porušení pracovní kázně, posouzeno alespoň jako méně závažné porušení pracovní 

kázně. A to bez ohledu na to, zda zaměstnavateli tímto jednáním, třeba i jinak 

bezproblémového zaměstnance, vznikla škoda nebo mu byla významně ztížena činnost. 254 

                                                 
249 HŮRKA, Petr. In HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s 
podrobným komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. ISBN 978-80-7554-
132-1, s. 203; srov. také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. února 2001, sp. zn. 21 Cdo 735/2000. 
250 Upozorňuji, že jsem si vědom, že se jedná o starší pojem, který se v účinném znění Zákoníku práce (nyní 
porušení  povinnosti  vyplývající  z právních  předpisů  vztahujících  se  k zaměstnancem  vykonávané  práci) 
nepoužívá. Budu jej však používat, neboť se vyskytuje stále mj. v judikatuře. 
251 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1132/2014; Srov. také rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 6. března 2013, sp. zn. 21 Cdo 1405/2012; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 
ledna 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99. 
252 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2017, sp. zn. 21 Cdo 3980/2016. 
253 Tamtéž. 
254 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2017, sp. zn. 21 Cdo 5836/2016. 
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K tomu dodávám, že se nemusí jednat opakovaně o porušení stejné povinnosti ale muže jít 

pokaždé o porušení jiné povinnosti zaměstnance.255 

Stanovení míry intenzity porušení povinnosti závisí pouze na úvaze soudu. Nebude 

výjimkou, že stejně vypadající porušení zákazu stanoveného § 304 odst. 1 Zákoníku práce, 

bude u jednoho zaměstnance posouzeno jako méně závažné, u jiného jako závažné a v jiné 

situaci zas jako porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. Opět odkazuji na příklad 

dvou zaměstnanců pracujících na rozdílné pracovní pozici, který jsem uváděl výše. 256 U 

skladníka by pravděpodobně porušení této povinnosti bylo posouzeno jako méně závažné 

a aby s ním zaměstnavatel mohl rozvázat pracovní poměr, musí jej zaměstnavatel nejdříve 

písemně upozornit, že svým jednáním porušuje zákaz výkonu jiné výdělečné činnosti a dle 

mého by bylo vhodné stanovit lhůtu k ukončení této jiné výdělečné činnosti. Pokud by tak 

zaměstnanec přesto neučinil, domnívám se navzdory judikatuře 257, že by s ním následně 

mohl zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí z důvodu uvedeného v § 52 písm. 

g)  Zákoníku  práce.  To  z  důvodu,  že  by  při  takovém  porušení,  vzhledem  k výslovnému 

zákonnému  zákazu,  mohlo  být  považováno  neuposlechnutí  „žádosti“  zaměstnavatele  o 

skončení jiné výdělečné činnosti jako závažné porušení pracovních povinností, tudíž lze 

předpokládat,  že  po  uplynutí  stanovené  lhůty  by  mohl  zaměstnavatel  se  zaměstnancem 

rozvázat pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. g) Zákoníku práce. Upozorňuji však, 

že  pokud  by  ve  skutečnosti  nikterak  nedocházelo  k zásahu  do  zájmů  zaměstnavatele  a 

shoda předmětů činnosti by byla čistě formální, tak by se mohlo toto jednání 

zaměstnavatele posoudit jako šikanózní a v rozporu s dobrými mravy. Tato moje 

domněnka plyne z předpokladu, že takový výkon práva zaměstnavatele by nemohl sledovat 

legitimní cíl a mohl by sloužit jako zástěra pro „odstranění nepohodlného zaměstnance“.  

U příkladu zaměstnance, který má oprávnění řídit chod společnosti bude posouzení 

jiné. Jelikož tento zaměstnanec z titulu svého pracovního zařazení musí vědět o tom, že 

z jeho strany dochází ke konkurenčnímu jednání a toto je přinejmenším s to ohrozit zájmy 

jeho zaměstnavatele, tak se bude jednat o porušení přinejmenším závažné. Tito zaměstnanci 

                                                 
255 BUKOVJAN, Petr. Výpověď pro soustavné méně závažné porušování „pracovní kázně“. petrbukovjan.cz. 
[online].  Praha,  2018,  [cit.  2019-03-21].  Dostupné  z:http://petrbukovjan.cz/vypoved-pro-soustavne-mene-
zavazne-porusovani-pracovni-kazne/.  
256 Viz kapitola 2.1. výše, kde porovnávám pracovní pozici skladníka s pracovní pozici zaměstnance, který 
řídí společnost (zaměstnavatele) 
257  Podle  §  52  písm.  g)  Zákoníku  práce,  by  mělo  docházet  k soustavnému  méně  závažnému  porušování 
pracovních povinností. Judikatura (srov. rozsudek býv. Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 1992, sp. z 
n. 6 Cdo 1/92 uveřejněný ve sbírce Soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 46 pod označením 52/1994) pojem 
soustavně  vyložila  tak,  že  k méně  závažnému  porušení  pracovních  povinností  musí  dojít  alespoň  třikrát, 
přičemž se vždy může jednat o odchylné protiprávní jednání. 
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totiž běžně vědí, nebo by vědět měli, o společnostech, které jejich zaměstnavateli 

konkurují. Proto se bude jednat nepochybně o zaviněné jednání zaměstnance, za které by 

jej  mohl  zaměstnavatel  spravedlivě  postihnout.  Proto  by  mohl  zaměstnavatel  s tímto 

zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. g) Zákoníku práce, a 

to bez nutnosti jej na tuto možnost výpovědi předem upozornit. 

 

2.3.2. Okamžité zrušení pracovního poměru 

V praxi by k rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením ze strany 

zaměstnavatele mělo docházet skutečně  až v hraničních situacích, kdy lze říci, že nelze 

spravedlivě po zaměstnavateli požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával 258, neboť 

zaměstnanec odmítá plnit pokyny zaměstnavatele 259 nebo zaměstnavatel ztratí nezbytnou 

míru důvěry, kterou by v pracovníka měl mít 260. Tudíž je vzhledem k závažnosti porušení 

pracovní  kázně  vyloučeno  setrvání  takového  zaměstnance  u  zaměstnavatele  po  dobu 

výpovědní  doby.261  Mělo  by  se  proto  jednat  o  „porušení  povinnosti  skutečně  nejvyšší 

intenzity,  dá  se  říci,  že  charakteristická  bude  určitá  vědomá  bezohlednost  vůči  zájmům 

zaměstnavatele.“262 

Jak lze dovodit z předchozího odstavce, právní norma, ve které je upravena možnost 

okamžitého zrušení pracovního poměru pro porušení pracovní kázně zaměstnancem zvlášť 

hrubým  způsobem,  má  relativně  neurčitou  (abstraktní)  hypotézu.  Tudíž  je  přenecháno 

„soudu,  aby  podle  svého  uvážení  v každém  jednotlivém  případě  vymezil  sám  hypotézu 

právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností.“263 Stejně jako je tomu 

u  méně  závažného  a  závažného  porušení  pracovní  kázně,  není  ani  u  zvlášť  hrubého 

porušení stanoveno, z jakých hledisek má soud vycházet, neboť tyto právní pojmy nejsou 

žádným právním předpisem definovány, přičemž na těchto definicích je závislá možnost a 

rozsah postihu zaměstnance za porušení takové povinnosti.264 

                                                 
258 Srov. PUTNA, Mojmír. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 366; srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 
dne 10. října 2008, sp. zn. 21 Cdo 4060/2007. 
259 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. března 2014, sp. zn. 21 Cdo 1271/2013. 
260 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. 21 Cdo 1496/2013. 
261 Srov. JAKUBKA, Jaroslav. Výpověď z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. 2. vydání. Praha: Grada, 
2000. ISBN 80-716-9983-7, s. 56-57. 
262 MACOURKOVÁ, Hana. Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. [online]. Praha, 2013, 
Disertační práce (Ph.D.), Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva 
sociálního  zabezpečení  [cit.  2019-03-20].  Dostupné  z:  https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/11278/,  s.  87; 
srov. KOTTNAUER, Antonín a kol. Zákoník práce – komentář s judikaturou, Podle stavu k 1. lednu 2012, 
včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-08-3, s. 251.  
263 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1132/2014. 
264 Srov. tamtéž. 
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Zaměstnavatel by, v případě volby tohoto způsobu rozvázání pracovního poměru se 

zaměstnancem, měl být proto velmi obezřetný, neboť mnohdy nelze stanovit na jisto, zda 

byl k takovému kroku zaměstnavatel již skutečně oprávněn, nebo zda měl volit mírnější 

způsob  skončení  pracovního  poměru.  Z toho  důvodu  se  mnohdy  zaměstnanec  brání 

žalobou na neplatnost skončení pracovního poměru, přičemž soud v tomto řízení zkoumá 

zejména to, zda byla volba zaměstnavatele přiměřená, resp. zda se nejedná o přílišně tvrdé 

rozhodnutí  zaměstnavatele.265  Nicméně,  jak  jsem  již  poznamenal  výše,  za  vědomou 

bezohlednost  vůči  zájmům  zaměstnavatele  lze  považovat  také  výkon  jiné  výdělečné 

činnosti, zejména formou podnikání na základě živnostenského oprávnění (lze uvažovat 

také  nad  členstvím  v orgánu  obchodní  korporace),  a  to  bez  předchozího  písemného 

souhlasu  zaměstnavatele.266  Vždy  je  však  nutné  přihlédnout  k možnosti  vzniku  (nebo 

vzniklé) škody, zavinění zaměstnance a také dalším okolnostem, které by mohli mít vliv na 

posouzení takového jednání zaměstnance.267 To, že se v některých případech může 

skutečně jednat až o porušení povinností zaměstnance zvlášť hrubým způsobem, 

nepotvrzuje jenom to, že tímto svým jednáním zaměstnanec porušuje výslovně stanovený 

zákaz, ale také to, že mnohdy bude docházet k porušení obchodního tajemství 268, což je 

obecně považováno za významný zásah do oprávněných zájmů zaměstnavatele. 

Nicméně také zde je nutné posuzovat hlediska jako je osobnost zaměstnance, jeho 

pracovní  zařazení  a  v neposlední  řadě,  zda  porušením  předmětného  zákazu  mohlo  dojít 

k poškození  oprávněných  zájmů  zaměstnavatele  v takovém  rozsahu,  že  to  odůvodní 

posouzení jiné výdělečné činnosti zaměstnance, jako porušení povinností plynoucích pro 

něj ze zákona, zvlášť hrubým způsobem. Proto pokud by tak jednal zaměstnanec, který 

svými  znalostmi  nebo  vlivem  je  s to  ovlivnit  konkurenceschopnost  a  postavení  jeho 

zaměstnavatele vůči konkurenční společnosti na relevantním trhu, lze říci, že 

konkurenčním jednáním přinejmenším zaměstnanec ohrožuje zájmy zaměstnavatele tak, že 

je ohrožena jeho dosavadní pozice na relevantním trhu, což je takový zásah do oprávněných 

zájmů zaměstnavatele, že by mohl zvažovat okamžité zrušení pracovního poměru 

zaměstnance. K tomu dále uvedu názor Nejvyššího soudu, ze kterého lze dovodit, co již 

porušením  pracovních  povinností  zvlášť  hrubým  způsobem  bude.  Takový  důvod  bude 

                                                 
265  Srov.  NEŠČÁKOVÁ,  Libuše.  Jak  skončit  pracovní  poměr:  z  pohledu  zaměstnavatele  a  zaměstnance. 
Praha: Grada, 2013, ISBN 978-80-247-4038-6, s. 78. 
266 Srov. KOTTNAUER, Antonín a kol. Zákoník práce – komentář s judikaturou, Podle stavu k 1. lednu 2012, 
včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-08-3, s. 251. 
267 Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30. června 1993, sp. zn. 6 Cz 25/92. 
268 Srov. JOUZA, Ladislav. Průvodce skončením pracovního poměru. Praha: průvodce EXTRA, 2007, ISSN 
1214-0813, s. 19. 



 

69 
 

 

naplněn v případě útoku na majetek zaměstnavatele, a to klidně i „nepřímý (např. pokusem 

odčerpat část majetku zaměstnavatele bez odpovídajícího protiplnění)“269. Když 

k nepřímému útoku dochází právě ve vztahu k výkonu jiné výdělečné činnosti 

zaměstnancem bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele, tak skutečně nelze 

spravedlivě požadovat po zaměstnavateli, aby případně takový zásah do svých práv trpěl 

ještě  další  2  měsíce,  kdy  bude  běžet  výpovědní  doba,  a  je  oprávněn  okamžitě  zrušit 

předmětný pracovněprávní vztah. 

 

V souvislosti s výše uvedeným upozorňuji, že právní úprava okamžitého zrušení 

pracovního poměru zaměstnavatelem270 obsahuje také lhůty, ve kterých může 

zaměstnavatel svého práva využít. Předmětné ustanovení stanovuje objektivní i subjektivní 

lhůtu. Objektivní lhůta činí jeden rok a její počátek je vymezen nezávisle na vědomosti 

toho,  kdo  má  možnost  právo  vykonat.  To  znamená,  že  začne  běžet  od  okamžiku,  kdy 

nastala  skutečnost,  která  zavdala  důvod  pro  rozvázání  pracovního  poměru  okamžitým 

zrušením ze strany zaměstnavatele. 271 Subjektivní lhůta je stanovena v délce dvou měsíců 

a počíná běžet od okamžiku, kdy se zaměstnavatel dověděl o skutečnostech relevantních 

pro rozvázání pracovního poměru tímto způsobem. K tomu dodávám, že postačí, když se 

o takovém důvodu dozví vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele.272 

 

Závěrem upozorňuji, že jsem se v této podkapitole zaměřil zejména na následky 

v rámci pracovního poměru. U dohod konaných mimo pracovní poměr sice právní úprava 

připouští  sjednat  si  možnost  ukončit  takovou  dohodu  okamžitým  zrušením  ze  strany 

zaměstnavatele, nicméně tyto dohody mohou být v souladu se zákonem skončeny výpovědí 

ze strany zaměstnavatele bez udání důvodu.273 Tudíž považuji za nadbytečné uvažovat nad 

intenzitou porušení pracovní kázně „dohodáře“, když jeho pracovněprávní vztah možno 

ukončit bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začne plynout dnem, 

v němž byla výpověď druhé straně doručena.274 

                                                 
269 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2017, sp. zn. 21 Cdo 3034/2016. 
270 § 58 Zákoníku práce. 
271 Srov. PUTNA, Mojmír. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 388. 
272 Srov. PUTNA, Mojmír. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 389. 
273 Uvádím obě dohody společně, i když jsem si vědom, že zákon toto uvádí pouze u dohody o pracovní 
činnosti. Praxe však ukázala, že si smluvní strany dohody o provedení práce také sjednávají takový způsob 
skončení této dohody, tudíž to u dohod o provedení práce považuji již za zavedenou zvyklost. 
274 § 76 odst. 5 Zákoníku práce. 
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2.3.3.  Trestněprávní rovina 

V některých případech může porušení zákazu vykonávat jinou výdělečnou činnost 

v rámci pracovněprávního vztahu naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu zneužití 

informace  v obchodním  styku  podle  §  255  Trestního  zákoníku 275  (dále  jen  „Trestní 

zákoník“). Zde však upozorňuji, že český právní řád ctí zásadu subsidiarity trestní represe, 

která  „vyjadřuje  myšlenku,  že  trestní  právo  je  nejpřísnější  prostředek,  který  má  stát 

k dispozici k ochraně taxativně vymezených zájmů.“ 276 Trestněprávní sankce by tak měla 

pouze doplňovat ochranu poskytovanou normami jiných právních odvětví, tedy by to měl 

být prostředek „poslední instance“. 277 

Smyslem ustanovení § 255 Trestního zákoníku je zajistit ochranu rovných 

podmínek  hospodářské  soutěže,  pokud  jde  o  nakládání  s informací,  ke  kterým  nemají 

přístup jiné subjekty, jejíž zveřejnění může podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním 

styku.278 Aby se však mohlo jednat o naplnění znaků skutkové podstaty tohoto trestného 

činu, musí jít o případy natolik společensky škodlivé, že nepostačuje uplatnění 

odpovědnosti podle jiného právního předpisu 279 a jednání pachatele (zaměstnance) musí 

být úmyslné. 

Podle mě budou ale takové případy ojedinělé, i když ne úplně vyloučené.  Spíš se 

domnívám, že v praxi nebude pachatelem tohoto trestného činu řadový zaměstnanec, ale 

osoba, která zastává veřejnou funkci a z této může pozitivně ovlivnit prospěch 

podnikatelského subjektu, na kterém má účast.  

  

                                                 
275 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
276 JELÍNEK, Jiří. In JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 6. aktualizované 
a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, ISBN 978-80-7502-236-3, s. 33. 
277 Srov. tamtéž. 
278 Srov. tamtéž, s. 710-711. 
279 Srov. tamtéž, s. 34. 
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3. Rozdíly v omezení výkonu jiné výdělečné činnosti ve veřejném 
sektoru 

V předchozích částech této práce jsem se zaměřil na problematiku omezení výkonu 

jiné  výdělečné  činnosti  v privátním  sektoru.  Zákoník  práce  však  obsahuje  také  úpravu 

omezení výkonu jiné výdělečné činnosti vztahující se na zaměstnance taxativně 

vyjmenované  v  §  303  odst.  1  Zákoníku  práce  (dále  také  jen  „státní  zaměstnanci“). 

Předmětná  právní  úprava  se  od  právní  úpravy  obsažené  v  §  304  Zákoníku  práce  liší 

v několika aspektech. První odstavec tohoto paragrafu 303 Zákoníku práce vyjmenovává 

zaměstnance, na které se právní úprava omezení výkonu jiné výdělečné činnosti obsažená 

v § 303 odst. 3 až 5 Zákoníku práce vztahuje. Jedná se např. o zaměstnance pracující ve 

správních  úřadech,  zaměstnance Policie  ČR,  ozbrojených  sil  ČR,  Vězeňské  služby  ČR, 

Kanceláře  prezidenta  republiky,  Nejvyššího  kontrolního  úřadu  a  Úřadu  pro  ochranu 

osobních údajů. Dále se tato právní úprava vztahuje také na zaměstnance u soudů a státních 

zastupitelství,  jakož  i  zaměstnance  územních  samosprávných  celků,  kteří  jsou  zařazeni 

např. do obecního úřadu, krajského úřadu nebo v obecní policii. V neposlední řadě sem 

spadají také zaměstnanci škol zřizovaných Ministerstvem vnitra a zaměstnanci Policejní 

akademie ČR.280 

V úvodu také upozorňuji, že  § 303 odst. 3 až 5  Zákoníku práce pouze doplňuje 

omezení výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnancem za trvání pracovněprávního vztahu, 

které je stanoveno v § 304 Zákoníku práce. Jedná se tak o, v některých oblastech, ještě větší 

omezení zvláštní kategorie zaměstnanců, a to nad rámec neboli vedle těchto, povinností, 

které mají ostatní zaměstnanci.281 Těmto rozdílům se budu věnovat níže. Nejdříve však chci 

ještě víc přiblížit, jaké zaměstnance má předmětné ustanovení na mysli. 

Ustanovení § 303 odst. 1 písm. a) zmiňuje zaměstnance správních úřadů. Jenomže 

pojem správní úřad není v právním řádu v obecné rovině definován.282 Právní řád obsahuje 

definici tohoto pojmu pouze v jediném zákoně, a to v § 3 Zákona o státní službě 283 (dále 

jen „Zákon o státní službě“): „Správním úřadem pro účely tohoto zákona je ministerstvo a 

jiný správní úřad, jestliže je zřízen zákonem a je zákonem výslovně označen jako správní 

úřad nebo orgán státní správy.“ Jelikož se však taková definice správního úřadu může 

                                                 
280 Pro úplný výčet viz § 303 odst. 1 Zákoníku práce. 
281 Srov. BĚLINA, Miroslav. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1175. 
282 Srov. tamtéž. 
283 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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aplikovat pouze pro účely Zákona o státní službě, neřeší to nejednoznačnost toho, co si 

představit pod pojmem správní úřad, který je uveden v Zákoníku práce. 

Na druhou stranu tato definice alespoň vyloučí, na zaměstnance, kterých správních 

úřadů se nebude vztahovat právní úprava omezení výdělečné činnosti v Zákoníku práce, 

ale právní úprava obsažena v § 81 Zákona o státní službě.  Na základě této definice tak 

vypadnou  z působnosti  Zákona  o  státní  službě,  a  bude  možné  na  ně  aplikovat  úpravu 

Zákoníku práce, zaměstnanci některých státních orgánů, „které jsou sice zřízeny zákonem, 

ale není o nich výslovně stanoveno, že jsou správním úřadem nebo orgánem státní správy.“ 

Jedná  se  např.  o  orgány  České  národní  banky  nebo  Nejvyššího  kontrolního  úřadu. 

Služebními úřady ve smyslu Zákona o státní službě nejsou také územně samosprávné celky 

(obce a kraje), státní podniky, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, vysoké 

školy, regionální rady regionu soudržnosti a další.284 Na zaměstnance těchto úřadů tak bude 

možné aplikovat právní úpravu omezení výdělečné činnosti obsaženou v § 303 Zákoníku 

práce.  Zákoník  práce  bude,  vzhledem  ke  znění  §  1  a  2  Kompetenčního  zákona 285, 

aplikovatelný také na všechna ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR. 286 Výčet 

dalších zaměstnanců je již jasnější a lépe pochopitelný.  

Lze tak obecněji říci, že tato právní úprava se vztáhne na zaměstnance, kteří jsou 

v pracovním poměru u státních a jiných orgánů a organizací. Tudíž jistá bližší specifikace 

omezení výdělečné činnosti vychází zejména z postavení těchto jejich zaměstnavatelů a 

sleduje zejména zajištění nestrannosti a neovlivnitelnosti rozhodování těchto subjektů, což 

by podnikatelskou činností nebo jinou zakázanou výdělečnou činností jejich zaměstnanců, 

mohlo být ohroženo. Právní úpravu mohou také doplňovat další zákony, které výdělečnou 

činnost  zcela287  zakazují.288  Jedním  z takových  zákonů  je  Zákon  o  střetu  zájmů,  jehož 

předmět úpravy popisuji výše v bodě 1.3.1. 

 

Existuje  však  také  několik  profesí  a  funkcí,  při  jejichž  výkonu  je  téměř  zcela 

zakázána  jiná  výdělečná  činnost.  Předmětný  zákaz  pro  osoby  zastávající  takové  funkce 

                                                 
284 Srov. VEJSADA, Daniel. In ERÉNYI, Tereza, KANTOROVÁ Diana, VEJSADA, Daniel. Vyznejte se v 
zákoně o státní službě. Brno: BizBooks, 2017, ISBN 978-80-265-0607-2, s. 16. 
285 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické 
republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
286 Srov. BĚLINA, Miroslav. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1175-1176. 
287 Samozřejmě s výjimkou správy vlastního majetku a výkonu vědecké, pedagogické, publicistické, literární 
a umělecké činnosti. 
288 Srov. ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-
7201-738-6, s. 54. 
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plyne  většinou  ze  zákonů,  které  obsahuji  právní  úpravu  obsazování  a  výkonu  takové 

profese / funkce. V těchto případech je nutné postupovat podle speciálního zákona, nikoliv 

podle § 303 Zákoníku práce. Pro odlišení níže uvedu několik funkcí / profesí, se kterými je 

takový zákaz spojen. Posléze se již zaměřím výhradně na právní úpravu této problematiky 

obsaženou v Zákoníku práce. 

 

Jako první profesi uvedu výkon funkce soudce.  Tato funkce je velmi specifická, 

neboť  za  účelem  zajištění  nezávislosti  a  nestrannosti  soudce,  zákon  důsledně  upravuje 

problematiku neslučitelnosti výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi. Nadto 

je pro výkon této funkce nutné splňovat také osobnostní předpoklady spočívající 

v dodržování etiky, která zajistí dodržení principu dělby moci, soudcovské nezávislosti a 

nestrannosti spolu s vážností a důstojností soudnictví. Pro soudce by mělo být dodržování 

těchto  principů  nejvyšší  hodnotou,  a  proto  by  na  obcházení  těchto  principů  neměl  ani 

pomyslet.289  Aby  však  bylo  maximalizováno,  že  soudce  bude  splňovat  tyto  osobnostní 

předpoklady, byl zakotven v § 85 Zákona o soudech a soudcích290 zákaz výdělečné činnosti 

soudce. Předmětné ustanovení obsahuje taxativní výčet výjimečně povolených 

výdělečných činností, které může soudce vykonávat i bez předchozího souhlasu. Výkon 

nevyjmenovaných výdělečných činností je soudci zakázán, protože by jejich výkon mohl 

narušovat důstojnost soudcovské funkce a ohrožoval nezávislost a nestrannost 

soudnictví.291 Soudci je tak povolen výkon funkce předsedy a místopředsedy soudu nebo 

činnost spojená s dočasným přiděleným k ministerstvu nebo k Justiční akademii292.  

Dále  se  nabízí  pokračovat  funkcí  státního  zástupce.  Obecný  zákaz  výkonu  jiné 

výdělečné činnosti při výkonu funkce státního zástupce je stanoven v § 24 odst. 6 Zákona 

o státním zastupitelství293. Státnímu zástupci je, obdobně jako soudcům, zakázáno 

vykonávat jiné výdělečné činnosti, z důvodu eliminace jakéhokoliv střetu zájmů, ale také 

aby se mohli plně soustředit na výkon své funkce.294 Samozřejmě jak soudcům, tak státním 

                                                 
289 Srov. KOPA, Martin. Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi. Praha: Linde 
Praha, 2012, ISBN 978-80-7201-873-4, s. 109. 
290 Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
291 KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-
292-2, s. 236. 
292 Na dobu dočasného přidělení soudce k Justiční akademii, je soudce na tuto dobu zproštěn výkonu funkce, 
ač sama funkce mu je nadále zachována. 
293 Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. 
294 Srov. KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí – II. část. Právní prostor. [online]. Praha, 2014, [cit. 
2019-04-03]. Dostupné z:https://www.pravniprostor.cz/clanky/ustavni-pravo/neslucitelnost-funkci-ii-cast. 
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zástupcům  je  povolen  výkon  pedagogické,  literární,  publicistické  a  umělecké  činnosti, 

jakož i správa vlastního majetku. 

Od výkonu funkcí v rámci právnické profese se přesunu k funkcím, které mají za 

úkol zajistit bezpečnost státu a veřejný pořádek. V této souvislosti nejdříve zmíním právní 

úpravu  vztahující  se  k příslušníkům  bezpečnostních  sborů  (dále  jen  „příslušník  BS“). 

Bezpečnostním sborem se podle § 1 odst. 1 Zákona o služebním poměru295 (dále jen „Zákon 

o služebním poměru“) rozumí Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, 

Vězeňská služba ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační 

služba a Úřad pro zahraniční styky a informace. Na příslušníky těchto bezpečnostních sborů 

jsou logicky kladeny vyšší nároky a klade se také důraz na zabezpečení jejich nezávislosti 

a loajality vůči státu a bezpečnostnímu sboru, neboť mohou přicházet do styku např. také s 

utajovanými informacemi.296 Jako preventivní opatření tak byla zavedena povinnost, že ani 

uchazeč  o  přijetí  do  služebního  poměru  nesmí  podle  §  13  odst.  1  písm.  i)  vykonávat 

živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nesmí být členem řídících nebo kontrolních 

orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost. Omezení jiné 

výdělečné  činnosti  příslušníka  BS  je  následně  upraveno  v  §  48  Zákona  o  služebním 

poměru. Jelikož je smyslem tohoto omezení zejména zajištění nestrannosti výkonu služby, 

tak, i když se jedná o omezení některých politických a hospodářských práv, je stanovení 

tohoto zákazu v souladu s LZPS, neboť to její čl. 4 odst. 2 připouští.297 Lze však říci, že se 

omezení výkonu jiné výdělečné činnosti příslušníkem BS velmi neliší od právní úpravy 

Zákoníku  práce.  Zákon  o  služebním  poměru  však  nepřipouští  prolomení  předmětného 

zákazu udělením souhlasu, ale lze jej prolomit vysláním příslušníka BS do řídících orgánů 

právnických osob bezpečnostním sborem podle § 48 odst. 1 Zákona o služebním poměru. 

Další výjimky ze zákazu uvádí § 48 odst. 2 Zákona o služebním poměru. 

Na právní úpravu příslušníků BS navážu přehledem omezení výdělečné činnosti 

vojáků z povolání, kteří jsou ve služebním poměru (dále jen „voják“). Ustanovení § 47 

odst. 1 Zákona o vojácích z povolání298 (dále jen „Zákon o vojácích“) uvádí, že voják může 

výjimečně vykonávat výdělečnou činnost, a to za předpokladu udělení přechozího souhlasu 

služebním  orgánem.  Jednou  z podmínek  udělení  souhlasu  je,  že  výkon  této  činnosti 

                                                 
295  Zákon  č.  361/2003  Sb.,  o  služebním  poměru  příslušníků  bezpečnostních  sborů,  ve  znění  pozdějších 
předpisů. 
296 Srov. TOMEK, Petr. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Komentář. Olomouc: 
ANAG, 2007. ISBN 978-80-7263-752-2, s. 63. 
297 Srov. tamtéž, s. 181. 
298 Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 
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neovlivní výkon služby nebo jiný důležitý zájem služby. Upozorňuji na neurčitý pojem 

„výjimečně“. Dle odborné literatury by se tím mělo rozumět, že předmětný souhlas nemůže 

být  služebními  orgány  udělován  způsobem,  který  by  z jiné  výdělečné  činnosti  vojáků 

udělal  činnost  běžnou,  či  dokonce  převažující.299  Písemný  souhlas  se  udílí  na  základě 

žádosti vojáka prostřednictvím personálního rozkazu v souladu s § 145a odst. 1 písm. l) 

Zákona o vojácích. Odvolání souhlasu a výjimky z omezení jsou v podstatě shodné s právní 

úpravou  Zákoníku  práce.300  Naproti  tomu  obsahuje  ustanovení  §  47  odst.  4  Zákona  o 

vojácích  pro  vyjmenované  činnosti  zákaz  absolutní,  „který  nemůže  být  prolomen  ani 

souhlasem služebního orgánu.“301 Za porušení zákazu vykonávat jinou výdělečnou činnost 

hrozí  vojákovi  propuštění  ze  služebního  poměru  podle  §  19  odst.  1  písm.  j)  Zákona  o 

vojácích. 

V krátkosti ještě uvedu, že speciálně je ještě upravena jiná výdělečná činnost např. 

pro funkcionáře, jakož i členy Nejvyššího kontrolního úřadu302, jakož i pro členy bankovní 

rady České národní banky303 nebo pro předsedu a inspektory Úřadu pro ochranu osobních 

údajů304. Toto byl přehled profesí, která mají svou vlastní právní úpravu omezení výkonu 

jiné výdělečné činnosti. V dalších podkapitolách se proto věnuji již pouze právní úpravě 

omezení výkonu jiné výdělečné činnosti ve smyslu § 303 Zákoníku práce. 

 

3.1. Členství v orgánech právnických osob 

U zaměstnanců, na něž se vztahuje omezení výkonu jiné výdělečné činnosti podle 

§  304  Zákoníku  práce,  jsem  se  věnoval  také  tomu,  zda  lze  jejich  kapitálovou  účast  ve 

společnosti  považovat  již  za  porušení  předmětného  omezení.  Dospěl  jsem  k závěru,  že 

pouhé  vlastnictví  podílu  v konkurenční  společnosti  ještě  nesplňuje  judikaturní  definici 

výdělečné  činnosti305,  a  proto  takové  jednání  zaměstnance  nebude  v rozporu  s  §  304 

Zákoníku práce. Domnívám se, že takovou účast zaměstnance ve společnosti bude možné 

posoudit jako správu vlastního majetku. Obecně by proto s ohledem na znění § 303 odst. 5 

                                                 
299 SKORUŠA, Leopold, JÍLEK, Libor. In SKORUŠA, Leopold, DANĚK, Jaroslav a kol. Zákon o vojácích 
z povolání: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-929-9, s. 112. 
300 Viz § 47 odst. 2 a 3 Zákona o vojácích. S výjimkou výslovného povolení správy vlastního majetku. 
301 TOMEK, Petr, HEMZA, Stanislav, DLUHOŠ, Jiří. Služební poměr vojáků z povolání. Olomouc: ANAG, 
2003. ISBN 80-726-3185-3, s. 116. 
302 Viz § 10 odst. 7 a § 12 odst. 8 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších 
předpisů. 
303 Viz § 6 odst. 5 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 
304 Viz § 32 odst. 6 a § 34 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
305 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. 
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Zákoníku práce neměla být kapitálová účast státního zaměstnance ve společnosti 

posouzena jako porušení předmětného zákazu. Nelze však vyloučit, že by nemohla nastat 

situace, kdy tomu tak nebude. Viz dále. 

Státním  zaměstnancům  je  §  303  odst.  3  Zákoníku  práce  zakázáno  být  členem 

řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou 

činnost.306 Následně je však v dalším odstavci tohoto ustanovení, stanoven obecný zákaz 

podnikat, pokud k tomu zaměstnanci nebyl udělen předchozí písemný souhlas. Já se sice 

kloním k názoru, že kapitálovou účast zaměstnance ve společnosti nelze považovat za jinou 

výdělečnou činnost 307, nicméně u státních zaměstnanců by měla být každá taková účast 

posouzena  individuálně,  a  to  zejména  s přihlédnutím  ke  smyslu  této  právní  úpravy.  Za 

smysl speciální právní úpravy povinností státních zaměstnanců považuji zejména 

zabezpečit  nestranný  výkon  tohoto  povolání.  To  má  být  zajištěno  zejména  tím, že  byla 

stanovena „povinnost mlčenlivosti, povinnost jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se 

všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodnutí, zdržet se jednání, které by 

mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními a nezneužívat informací nabytých 

v souvislosti  se  zaměstnáním  ve  svůj  prospěch  nebo  prospěch  třetí  osoby.“308  Zejména 

poslední povinnost nezneužívat informací nabytých v souvislosti se zaměstnáním ve svůj 

prospěch  nebo  prospěch  třetí  osoby  je  povinností,  která  může  být  kapitálovou  účastí 

zaměstnance ve společnosti ohrožena. Je logické, že touto svou účastí, sleduje zaměstnanec 

dosažení  výplaty  podílu  na  zisku,  která  je  závislá  na  hospodaření  společnosti.  Nelze 

vyloučit,  že  by  státní  zaměstnanec  nemohl  získat  informaci,  která  by  mohla  pozitivně 

ovlivnit hospodaření společnosti, ve které je vlastníkem obchodního podílu. V takovém 

případě považuji zajištění nestrannosti za důležitější než umožnění vlastnit podíl státnímu 

zaměstnanci ve společnosti, která by mohla zneužít informace získané od něj. 309 I když 

bych  za  jiných  okolností  považoval  vlastnictví  obchodního  podílu  za  správu  vlastního 

majetku, na kterou se předmětný zákaz podle § 303 odst. 5 Zákoníku práce nevztahuje, 310 

v případě, že je zde možnost zneužití informací, ke kterým má státní zaměstnanec přístup 

ve prospěch společnosti, resp. svůj, tak by toto jednání mělo být posouzeno jako v rozporu 

                                                 
306 Předmětné ustanovení uvádí také výjimku z tohoto zákazu, které se budu věnovat níže. 
307 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/97, který byl uveřejněn pod 
č. 87 v časopise Soudní judikatura, roč. 1998. 
308 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-7201-
738-6, s. 56. 
309 Srov. tamtéž, s. 54. 
310 Srov. BĚLINA, Miroslav. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1178. 
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se zákonem.311 Jako rozporné se zákonem však toto jednání může být posouzeno nikoliv 

kvůli porušení zákazu jiné výdělečné činnosti, ale kvůli porušení povinnosti stanovené § 

303 odst. 2 písm. d) Zákoníku práce. 

 

Jak jsem již naznačil, ustanovení § 303 odst. 3 Zákoníku práce vylučuje možnost 

účasti  zaměstnance  v řídících  a  kontrolních  orgánech  právnických  osob  provozujících 

podnikatelskou činnost.  

Za takový typ právnických osob lze považovat obchodní společnosti a družstva, 

které jsou zakládány podle Zákona o obchodních korporacích. Jsou to akciové společnosti, 

společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a 

družstva.  Dále  to  budou  také  právnické  osoby  podnikající  podle  zvláštních  právních 

předpisů, jako např. státní podniky, investiční fondy, pojišťovny apod.). 312 

Tomu, co se rozumí řídícím orgánem obchodní korporace, jsem se věnoval v bodě 

1.2.4.  Zde  pouze  shrnu,  že  za  řídící  orgán  se  považuje  statutární  orgán,  což  je  např. 

představenstvo313 nebo jednatel 314. Stejně tak jsem výše detailněji rozebíral, které orgány 

obchodní korporace jsou kontrolními orgány. Proto opět pro připomenutí uvedu, že to je 

např.  dozorčí  rada315  anebo  kontrolní  komise316.  Státní  zaměstnanec  může  být  členem 

těchto orgánů, až na níže uvedenou výjimku, pouze po skončení pracovněprávního vztahu 

u  svého  zaměstnavatele317  a  předmětný  zákaz  nelze  prolomit  ani  písemným  souhlasem 

zaměstnavatele. 

Upozorňuji, že na rozdíl od právní úpravy v § 304 Zákoníku práce, která omezuje 

jinou výdělečnou činnost jenom ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele, je právní 

úprava  vztahující  se  ke  státním  zaměstnancům  přísnější,  neboť  jim  je  obecně  zakázáno 

členství v řídících a kontrolních orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou 

činnost, a to bez ohledu na předmět činnosti těchto právnických osob. Tato přísnější právní 

úprava je odůvodněna tím, že je nutné zajistit nestrannost státních úřadů. 

Avšak,  jak  jsem  naznačil  výše,  i  z tohoto  zákazu  existuje  výjimka.  Zákaz  se 

nevztahuje na situace, kdy byl do takového orgánu právnické osoby vyslán státní 

                                                 
311 Srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. října 2014, sp. zn. 23 Co 348/2014, který byl potvrzen 
rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 22. června 2016, sp. zn. 711/2015.  
312 Srov. BĚLINA, Miroslav. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1176. 
313 U akciových společností a družstev. 
314 U společnosti s ručením omezeným. 
315 U akciové společnosti. 
316 U družstva. 
317 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 21 Cdo 339/2013. 
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zaměstnanec zaměstnavatelem, u něhož je zaměstnán. V souvislosti s tímto členstvím, na 

rozdíl  od  běžné  praxe,  není  spojen  nárok  na  odměnu  od  právnické  osoby  provozující 

podnikatelskou činnost, do jejíhož orgánu byl státní zaměstnanec vyslán.318  Krátce uvedu, 

že  užití  pojmu  „vysláni  zaměstnavatelem“  v  §  303  odst.  3  Zákoníku  práce  může  být 

matoucí. V praxi jsou většinou členové řídících a kontrolních orgánů voleni a právní úprava 

obchodních korporací pojem „vyslání“ nezná. Zákonodárce měl však pravděpodobně na 

mysli  situace,  kdy  má  stát  či  územní  samosprávný  celek  na  konkrétní  právnické  osobě 

majetkový  podíl  nebo  hlasovací  práva.    V takovém  případě  je  běžná  praxe,  že  je  státní 

zaměstnanec (původně vyslán jeho zaměstnavatelem) zvolen do řídícího nebo kontrolního 

orgánu právnické osoby  provozující podnikatelskou činnost na návrh právě vysílajícího 

zaměstnavatele a svou činností v tomto orgánu hájí a zastupuje zájmy státu.319 

 

3.2. Omezení podnikatelské činnosti 

Také tato právní úprava, obsažená v § 303 odst. 4 Zákoníku práce, je v některých 

aspektech  v porovnání  s  §  304  Zákoníku  práce  vůči  státním  zaměstnancům  přísnější. 

Důvod, proč se na státní zaměstnance aplikuje přísnější právní úprava je, že má toto větší 

omezení sloužit „preventivně k zabránění potenciálnímu střetu zájmů a ohrožení důvěry 

v nestrannost rozhodování.“320 Samotné omezení podnikatelské činnosti spočívá v tom, že 

státnímu  zaměstnanci  je  obecně  zakázáno  podnikat  v jakémkoli  odvětví,  bez  ohledu  na 

předmět  činnosti  jeho  zaměstnavatele.  Hlavním  rozdílem  je  tedy  kritérium  předmětu 

činnosti, které se na státní zaměstnance neaplikuje, tudíž je omezení výrazně širší. 

Pokud by chtěl státní zaměstnanec přesto podnikat 321, zákon to úplně nevylučuje. 

Musí však ještě před zahájením podnikání získat písemný souhlas zaměstnavatele, který 

není nárokový.  K odmítnutí udělení souhlasu by ze strany zaměstnavatele mělo docházet 

pouze za situace, kdy je důvodná pochybnost o tom, zda nedojde ke střetu zájmů u státního 

zaměstnance, čímž by byla ohrožena důvěra v nestrannost rozhodování. Pokud by takové 

riziko neexistovalo a zaměstnavatel by přesto odmítl souhlas udělit, tak by se mohlo z jeho 

strany jednat o šikanózní výkon práva v rozporu s dobrými mravy. 322 

                                                 
318 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 2001, sp. zn. 29 Cdo 2024/2000. 
319 Srov. BĚLINA, Miroslav. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1176-1177. 
320Srov. BĚLINA, Miroslav. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1179. 
321 Definice podnikání viz § 420 odst. 1 Občanského zákoníku. 
322Srov. BĚLINA, Miroslav. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1179. 



 

79 
 

 

Na druhou stranu toto ustanovení nebrání státním zaměstnancům vykonávat jinou 

výdělečnou činnost, než je podnikání. 323 Podle názoru odborné literatury se tak na jinou 

výdělečnou činnost, třeba další pracovněprávní vztah, tím pádem aplikuje § 304 odst. 1 

Zákoníku práce. Státní zaměstnanci tak sice nemohou bez předchozího písemného souhlasu 

podnikat, nicméně mohou vykonávat jinou výdělečnou činnost v dalším pracovněprávním 

vztahu, pokud tento jejich další zaměstnavatel nemá shodný předmět činnosti s původním 

zaměstnavatelem  státního  zaměstnance.  Pokud  by  však  shodný  předmět  činnost  nový 

zaměstnavatel měl, mohl by u něj státní zaměstnanec uzavřít pracovněprávní vztah pouze 

za předpokladu, že mu byl udělen předchozí písemný souhlas k tomuto právnímu 

jednání.324 I zde však musí být pamatováno na další povinnosti státního zaměstnance, které 

vyjmenovává § 303 odst. 2  Zákoníku práce. Pokud by se totiž státní zaměstnanec ocitl 

v důsledku  jeho  dalšího pracovněprávního  vztahu  ve  střetu  zájmů  či  by  vznikalo  riziko 

zneužití informací nabytých v souvislosti s výkonem jeho zaměstnání, pak, hoc by mu byl 

udělen předchozí písemný souhlas, by postupoval v rozporu se zákonem. Neporušil by sice 

zákaz vykonávat jinou výdělečnou činnost podle § 304 odst. 1 Zákoníku práce, dopustil by 

se ale jednání, kterého byl povinen se zdržet, neboť tímto jednáním porušil jiné povinnosti 

vyplývající z § 303 odst. 2 Zákoníku práce.  

Pro úplnost zmiňuji, že se omezení výkonu jiné výdělečné činnosti podle § 303 odst. 

5 nevztahuje na činnost  vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární a uměleckou, 

jakož i na správu vlastního majetku. 

 

3.3. Shrnutí rozdílů v omezení výkonu jiné výdělečné činnosti 

Obecným cílem právní úpravy, která omezuje výkon jiné výdělečné činnosti všech 

zaměstnanců je „zamezit možnému využívání nebo zneužívání poznatků, informací a údajů, 

k nimž měl zaměstnanec přístup v souvislosti s výkonem svého povolání, a to jak z hlediska 

konkurenčních zájmů v případě výkonu jiné výdělečné činnosti pro jiné zaměstnavatele, tak 

z hlediska vlastní podnikatelské činnosti zaměstnance.“325 U státních zaměstnanců je však 

toto omezení širší, neboť je nezbytné zabezpečit nestrannost rozhodování těchto 

pracovníků,  kteří  by  mohli  být  právě  výkonem  své  další  výdělečné  činností  ovlivněni. 

                                                 
323Srov. BĚLINA, Miroslav. In BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8, s. 1178. 
324Srov. tamtéž. 
325 KOCINA, Jan. Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie [online]. Praha, 2008, 
(7-8) [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_07.pdf, s. 55. 
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V důsledku toho by pak nemusela být zajištěna nestrannost a neovlivnitelnost státní či jiné 

veřejné služby.326 

 

První  rozdíl  spočívá  v podmínkách  členství  v řídících  a  kontrolních  orgánech 

právnických  osob  provozujících  podnikatelskou  činnost.  Státním  zaměstnancům  je  toto 

členství, na rozdíl od ostatních zaměstnanců, zakázáno bezvýjimečně327. Členství ostatních 

zaměstnanců v těchto orgánech není omezeno, pokud není předmět  činnosti takové 

právnické osoby ani částečně shodný s předmětem činnosti jejich zaměstnavatele. 

V takovém  případě  může  být  tento  zákaz  prolomen  předchozím  písemným  souhlasem 

zaměstnavatele, což ale u státních zaměstnanců není možné.   

Co se týče kapitálové účasti v obchodní korporaci, tak tato není považována za jinou 

výdělečnou činnost zaměstnance obecně. Je ale nutno myslet na to, že všichni zaměstnanci, 

mají zákonem stanoveny také další povinnosti, které musí dodržovat. To znamená, že když 

neporušují vlastnictvím obchodního podílu ve společnosti zákaz jiné výdělečné činnosti, 

neznamená to, že neporušují tímto jednáním jinou zákonnou povinnost. 

 

Další  rozdíl  je  v omezení  podnikatelské  činnosti.  Ten  spočívá  opět  v tom,  že 

omezení podnikání státních zaměstnanců je širší, neboť je jim zakázáno podnikat obecně, 

bez stanovení dalšího zužujícího kritéria. Takové kritérium je ale stanoveno pro ostatní 

zaměstnance, kdy je jejich podnikání omezeno pouze v rámci předmětů činnosti, které jsou 

shodné s předmětem činnosti jejich zaměstnavatele. Obě tato omezení je možné prolomit 

udělením předchozího písemného souhlasu zaměstnavatelem. 

 

Stejná je pak právní úprava omezení výkonu jiné výdělečné činnosti formou dalšího 

pracovněprávního  vztahu.  Odborná  literatura  zastává  názor,  že,  i  když  §  303  Zákoníku 

práce toto výslovně nezmiňuje, aplikuje se na státní zaměstnance stejná právní úprava jako 

na ostatní zaměstnance, tedy § 304 odst. 1 Zákoníku práce. To znamená, že pokud chce 

uzavřít jakýkoliv zaměstnanec další pracovněprávní vztah u zaměstnavatele se shodným 

předmětem činnosti s jeho původním zaměstnavatelem, může tak učinit pouze za 

předpokladu, že disponuje předem uděleným souhlasem jeho stávajícího zaměstnavatele. 

                                                 
326 Srov. KOCINA, Jan. Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie [online]. Praha, 
2008, (7-8) [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_07.pdf, s. 54-55. 
327 I když § 303 odst. 3 Zákoníku práce uvádí, že státní zaměstnanec může být členem takového orgánu, 
pokud byl do něj vyslán zaměstnavatelem. V souvislosti s tímto členstvím však nepobírá odměnu. 
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Pokud však nový zaměstnavatel nebude mít ani částečně shodný předmět činnost 

s původním  zaměstnavatelem  zaměstnance,  tak  není  zaměstnanec  nijak  omezen  a  může 

tento pracovněprávní vztah uzavřít bez nutnosti získat souhlas. 

 

Shodná  je  také  právní  úprava  výjimek  z tohoto  omezení.  Akorát  právní  úprava 

omezení  státních  zaměstnanců  výslovně  stanovuje,  že  se  omezení  vztahuje  nejenom  na 

výkon  činnosti  vědecké,  pedagogické,  publicistické,  literární  nebo  umělecké,  ale  také 

zmiňuje správu vlastního majetku. Nicméně z podstaty právní úpravy vyplývá, že správa 

vlastního majetku bude výjimkou také pro ostatní zaměstnance, 328 neboť takové jednání 

nenaplňuje všechny znaky jiné výdělečné činnosti, které jsou vymezeny judikaturou. 329 

 

Závěrem ještě uvedu, že možnost sankcionovat zaměstnance za porušení povinnosti 

nevykonávat jinou výdělečnou činnost, pokud nejsou splněny zákonné předpoklady, bude 

u  obou  skupin  zaměstnanců  stejná.  Domnívám  se  ale,  že  u  státních  zaměstnanců  bude 

porušení této povinnosti považováno častěji za závažnější, jako by tomu bylo u ostatních 

zaměstnanců. Porušení povinnosti státního zaměstnance nebýt členem řídících a 

kontrolních orgánů považuje odborná literatura automaticky za „závažné až hrubé porušení 

povinnosti  vyplývající  z právních  předpisů  vztahující  se  k zaměstnancem  vykonávané 

práci.“330  U ostatních zaměstnanců tomu tak automaticky být nemusí, neboť jejich pozice 

nemusí mít mnohdy vliv na veřejné vnímání jejich zaměstnavatele. Státní zaměstnanci totiž 

mají také povinnost jednat tak, aby neohrozili nestrannost a neovlivnitelnost státních či 

jiných orgánů. Tudíž porušení předmětného zákazu, ať už členstvím v orgánech právnické 

osoby provozující podnikatelskou činnost, samotným podnikáním nebo dalším 

pracovněprávním  vztahem,  státním  zaměstnancem  může  mít,  v porovnání  s ostatními 

zaměstnanci  /  zaměstnavateli,  dalekosáhlejší  důsledky  pro  zaměstnavatele.  Detailnější 

rozbor následků pro zaměstnance je uveden v kapitole 2.3. a lze říci, že hlediska, podle 

kterých bude jednání zaměstnance posuzováno, jsou stejné, i když pro státní zaměstnance 

bude  s ohledem  na  povinnosti  uvedené  v  §  303  odst.  2  Zákoníku  práce  toto  posouzení 

v některých případech přísnější.  

                                                 
328 Srov. KOCINA, Jan. Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie [online]. Praha, 
2008, (7-8) [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_07.pdf, s. 53; Srov. 
ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 978-80-7201-738-
6, s. 91. 
329 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. 
330  KOTTNAUER,  Antonín,  a  kol.  Zákoník  práce:  komentář  s judikaturou.  Podle  stavu  k  1.  lednu  2012, 
včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-08-3, s. 875. 
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4. Srovnání s vybranou zahraniční právní úpravou 

Již v úvodu své práce zmiňuji, že ochrana „know-how“ je pro každého 

zaměstnavatele velmi důležitá. Proto není překvapivé, že právní úprava omezení výkonu 

jiné výdělečné činnosti zaměstnance za trvání jeho pracovněprávního vztahu není v České 

republice  výjimkou  a  vyskytuje  se  v různých  formách  také  v právních  řádech  dalších 

evropských států.  

V této části budu věnovat pozornost právní úpravě omezení výkonu jiné výdělečné 

činnosti  zaměstnance  za  trvání  pracovněprávního  vztahu  na  Slovensku  a  ve  Švédském 

království. 

 

4.1. Slovenská republika 

Česká  a  Slovenská  republika  byly  do  konce  roku  1992  součástí  jednoho  státu, 

kterým  byla  Česká  a  Slovenská  Federativní  republika.  Do  té  doby  tak  dnes  již  dva 

autonomní státy měli společný právní řád, který v oblasti pracovního práva převzali také 

po datu 1. leden 1993. Od tohoto data se tak Starý Zákoník práce331 stal součástí obou nově 

vzniklých právních řádů. 

Postupně ale bylo v obou zemích nutné vytvořit nový pracovněprávní kodex, který 

by  reflektoval  změny  mj.  v ekonomice  a  politickém  směřování.  Na  Slovensku  došlo 

k rekodifikaci pracovního práva o něco dřív než v tuzemsku, a to dne 1. dubna 2002, kdy 

byl Starý Zákoník práce zrušen ustanovením § 255 Zákonníku práce332 (dále jen „Zákonník 

práce“).  Od  tohoto  dne  tak  na  Slovensku  nabyl  účinnosti  nový  Zákonník  práce.  Česká 

republika  přistoupila  k rekodifikaci  o  něco  později,  a  to  dne  1.  ledna  2007.  Srovnáním 

těchto dvou právních úprav chci poukázat zejména na to, jak se může vývoj, tak specifické 

právní úpravy lišit ve dvou demokratických právních státech, které měli kdysi společnou 

historii a společný právní řád i kulturu. 

 

4.1.1.  Konkurenční činnost a okruh dotčených osob 

Slovenský  právní  řád  obsahuje  právní  úpravu  omezení  výkonu  jiné  výdělečné 

činnosti zaměstnance za trvání jeho pracovního poměru v § 83 Zákonníku práce.333 Právní 

úprava  samozřejmě  respektuje  čl.  35  Ústavy  SR334,  který  zaručuje  právo  každého  na 

                                                 
331 Na Slovensku: zákon č. 65/1965 Zb., Zákonník práce, v znení účinnom do 31. marca 2002. 
332 Zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 
333 Upozorňuji, že právní institut omezení výkonu jiné výdělečné činnosti je ve slovenském právním řádu 
upraven s účinností od 1. ledna 1993, a to zavedením § 75 v tehdy účinném Starém Zákonníku práce. 
334 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov. 
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svobodnou volbu povolání a přípravu na něj, jakož i právo podnikat a  vykonávat jinou 

výdělečnou činnost. 335 Proto jsou zaměstnanci omezeni pouze v míře, kterou po nich lze 

v souladu s Ústavou SR požadovat, což plyne také z účelu tohoto ustanovení, přičemž je 

toto omezení provedeno zákonem. Účelem této právní úpravy je totiž preventivní zamezení 

zneužití úniku informací, čímž by měla být znemožněna nežádoucí konkurence 

zaměstnance vůči svému zaměstnavateli.336 V podstatě je sledován stejný účel, jako sleduje 

česká  právní  úprava,  což  potvrzuje  také  skutečnost,  že  si  při  výkladu  tohoto  právního 

institutu pomáhá slovenská odborná literatura citováním rozhodnutí českého Nejvyššího 

soudu.337 

 

První odlišnost spatřuji ve vymezení činnosti, která je považována za konkurenční. 

Zatímco českou právní úpravu považuji za přehnaně formalistickou, kdy obecně odkazuje 

na předmět činnosti, ta slovenská, připouští větší uvážení soudu, zda zaměstnanec jednal 

konkurenčně vůči svému zaměstnavateli. Ustanovení § 83 odst. 1 Zákoníku práce totiž mj. 

uvádí,  že  zaměstnanci je  umožněno  vykonávat  jinou  výdělečnou činnost,  která  má 

k předmětu činnosti zaměstnavatele konkurenční charakter, pouze za předpokladu, že mu 

k tomu zaměstnavatel poskytl předchozí písemný souhlas. Toto ustanovení tak může být 

vyloženo v tom smyslu, že když zaměstnanec vykonává jinou výdělečnou činnost, která je 

shodná s předmětem činnosti jeho zaměstnavatele bez jeho souhlasu, tak to automaticky 

nebude znamenat porušení povinnosti stanovené § 83 odst. 1 Zákonníku práce. Soud totiž 

musí ještě zkoumat, zda má tato činnost vůči zaměstnavateli konkurenční charakter. Stejně 

tak podle mě slovenská právní úprava okrajově připouští situaci, kdy sice nebude naplněna 

shodnost předmětů činnosti, ale stejně bude mít činnost zaměstnance konkurenční 

charakter. Také v tomto případě, na rozdíl od § 304 odst. 1 Zákoníku práce, bude možné 

takové jednání posoudit jako porušení povinnosti stanovené § 83 odst. 1 Zákonníku práce. 

Pro  podporu  mého  výkladu  uvádím  také  názor  odborné  literatury:  „Podľa  platného 

právneho  stavu  nezáleží  na  tom,  či  iná  zárobková  činnosť  zamestnanca,  ktorú  chce 

zamestnanec vykonávať, je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa alebo je obdobná 

                                                 
335 Srov. Kolektív autorov. Zákonník práce. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2016, ISBN 978-80-89350-64-3, s. 
128. 
336 Srov. RYBÁROVÁ, Mária, VOJNÁROVÁ, Anna, MAČUHA, Miroslav. Komentovaný zákonník práce 
s príkladmi. Bratislava: Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2017, ISBN 978-80-562-0183-1, s. 200. 
337 Srov. tamtéž; Srov. BARANCOVÁ, Helena a kol. Zákonník práce. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 
2017, ISBN 978-80-89603-53-4, s. 750. 
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predmetu činnosti zamestnávateľa Podstatné je, že má konkurenčný charakter.“338 

Domnívám se však, že se přesto bude v soudní praxi ve většině případů přihlížet 

k předmětům činnosti, neboť se jedná o jediné objektivně zjistitelné hledisko. 

 

Co  se  týče  pojmu  „jiná  výdělečná  činnost“,  je  vykládán  stejně,  jak  jej  vykládá 

Nejvyšší soud, 339 neboť, jak jsem již zmiňoval výše, slovenská odborná literatura často 

využívá  při  výkladu  tohoto  pojmu  českou  judikaturu.  V návaznosti  na  to  se  za  jinou 

výdělečnou činnost považuje její výkon v částečném pracovním úvazku, jakož i na základě 

dohod  a  pracích  konaných  mimo  pracovní  poměr  a  v pracovním  poměru.  Za  takovou 

činnost se považuje také výkon jakékoliv podnikatelské činnosti340 nebo členství v řídících 

a kontrolních orgánech obchodní korporace. Na druhou stranu se za výdělečnou činnost 

nepovažuje  činnost,  která  ze  své  podstaty  nevyžaduje  a  nespočívá  v  aktivním  konání 

zaměstnance  nebo  není  obvykle  spojena  s dosažením  majetkového  prospěchu.  Proto  se 

majetkový vklad zaměstnance v obchodní společnosti, jeho tiché společenství ve 

společnosti341 nebo členství v představenstvu družstva 342 nepovažují za jinou výdělečnou 

činnost.343  

 

Z dikce § 83 odst. 1 Zákonníku práce plyne, že předmětný zákaz jiné výdělečné 

činnosti lze vztáhnout pouze na zaměstnance v pracovním poměru. V porovnání s českou 

právní  úpravou  se  slovenský  zákonodárce  rozhodl  zúžit  okruh  dotčených  zaměstnanců, 

nicméně se domnívám, že tak mohl snížit ochranu zaměstnavatele před nežádoucím únikem 

informací. Může totiž docházet k situacím, že zaměstnanec, který pracuje u dvou vzájemně 

si konkurujících zaměstnavatelů na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, tudíž nejedná v rozporu s § 83 Zákonníku práce. Je však možné, že chtěl slovenský 

zákonodárce  touto  právní  úpravou  motivovat  zaměstnance  v pracovním  poměru,  aby 

využívali naplno pracovní dobu a nerozptylovali se svou další výdělečnou činností.  

                                                 
338 BARANCOVÁ, Helena. In BARANCOVÁ, Helena a kol. Zákonník práce. Komentár. Bratislava: C. H. 
Beck, 2017, ISBN 978-80-89603-53-4, s. 749. 
339 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. 
340 Pro definici podnikatelské činnosti viz § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 
predpisov. 
341 Srov. ČEREVKOVÁ, Simona. Konkurenčná činnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch. 
Visegrad Journal on Human rights. [online]. Bratislava, 2014, č. 1 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 
http://vjhr.sk/archive/2014_1/8.pdf, s. 26. 
342 Srov. uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 18. marca 2009, sp. zn. 5 M Cdo 2/2008. 
343 Srov. BARANCOVÁ, Helena. In BARANCOVÁ, Helena a kol. Zákonník práce. Komentár. Bratislava: 
C. H. Beck, 2017, ISBN 978-80-89603-53-4, s. 748-749. 
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Na  druhou  stranu  předpokládám,  že  ke  zvolení  liberálnější  právní  úpravy  pro 

„dohodáře“ došlo z důvodu, že § 83 Zákonníku práce pouze rozšiřuje povinnost 

zaměstnanců stanovenou v § 81 písm. f) Zákonníku práce, která se již vztahuje také na 

„dohodáře“  a  tak  by  jejich  konání,  kdy  by  využívali  své  znalosti  získané  u  jednoho 

zaměstnavatele ve prospěch dalšího zaměstnavatele (nebo jinou třetí osobu, protože tato 

povinnost musí být dodržena také při nevýdělečné činnosti zaměstnance) 344, bylo možné 

posoudit  jako  porušení  této  povinnosti  a  vyvodit  z toho  následky  pro  takto  jednajícího 

zaměstnance. Domnívám se, že dalším důvodem je to, že „dohodář“ je vůči zaměstnavateli 

ve srovnání se zaměstnancem v pracovním poměru méně chráněn, a tak je jejich 

vyloučením  z  §  83  Zákonníku  práce  sledováno  vyrovnání  tohoto  rozdílu,  kdy  za  jinou 

výdělečnou činnost lze sankcionovat pouze zaměstnance v pracovním poměru, kteří mají 

větší podíl na chodu a konkurenceschopnosti zaměstnavatele. 

 

4.1.2.  Souhlas zaměstnavatele a následky nedodržení povinnosti jej získat 

Jiná  výdělečná  činnost  zaměstnance  za  trvání  jeho  pracovního  poměru  ale  není 

zapovězena bezvýjimečně. Jednak samozřejmě může zaměstnanec vykonávat jinou 

výdělečnou činnost, která nemá k předmětu činnosti zaměstnavatele konkurenční 

charakter, i bez souhlasu zaměstnavatele, pokud tím neporušuje jinou povinnost plynoucí 

ze  zákona.  Dále  pak  obsahuje  ustanovení  §  83  odst.  3  Zákonníku  práce  tzv.  generální 

výjimku, kdy se již zmiňovaný  souhlas zaměstnavatele nevyžaduje pro  výkon vědecké, 

pedagogické, publicistické, lektorské, přednáškové, literární a umělecké. Generální 

výjimka  je  tedy  shodná  s výjimkou  obsaženou  v  §  304  odst.  3  Zákoníku  práce,  neboť 

lektorská a přednášková činnost je považována v praxi v podstatě  za pedagogickou 

činnost.345 

 

Aby však zaměstnanec mohl vykonávat jinou výdělečnou činnost, která má vůči 

předmětu  činnosti  zaměstnavatele  konkurenční  charakter,  musí  k tomuto  jednání  získat 

předchozí písemný souhlas svého zaměstnavatele v souladu s § 83 odst. 1 Zákonníku práce.   

Slovenská právní úprava, obdobně jako ta česká, vyžaduje, aby byl souhlas udělen 

písemnou formou. Na rozdíl od české právní úpravy však na Slovensku stanovil 

                                                 
344 Srov. BARANCOVÁ, Helena. Slovenské a európske právo. Žilina: Poradca podnikateľa, 2004, ISBN 80-
88931-32-0, s. 461. 
345 Srov. KOCINA, Jan. Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva. Praha: C. H. Beck, 2010, 
ISBN 978-80-7400-167-3, s. 90. 
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zákonodárce  zaměstnavateli  lhůtu  pro  vyjádření  se  k písemné  žádosti  zaměstnance  o 

udělení takového souhlasu, a to v délce 15 dní od doručení žádosti zaměstnance o udělení 

souhlasu. Stejně jako žádost zaměstnance, musí  být také  reakce zaměstnavatele na tuto 

žádost učiněna v písemné formě. Ustanovení § 83 odst. 1 Zákonníku práce však uvádí při 

způsobu  udělení  souhlasu  ještě  něco  navíc,  co  česká  právní  úprava  neobsahuje.  Toto 

ustanovení totiž zakotvuje alternativní řešení žádosti zaměstnance, a to tím, že formuluje 

nevyvratitelnou  právní  domněnku  udělení  souhlasu  s výkonem  jiné  výdělečné  činnosti, 

pokud se zaměstnavatel k žádosti zaměstnance ve lhůtě 15 dnů nevyjádří.346  

 

Slovenský zaměstnavatel, stejně jako je tomu v tuzemsku, může ale takto udělený 

souhlas odvolat. Odvolání souhlasu však musí být odůvodněno a musí být opět učiněno 

v písemné formě.  Důvody můžou být různé, ale v podstatně obdobné jako jsou důvody 

uváděné  výše  v kapitole  2.2.  Po  platném  odvolání  souhlasu  zaměstnanec  musí  jinou 

výdělečnou  činnost,  k jejímuž  výkonu  mu  byl  souhlas  odvolán  ukončit  bez  zbytečného 

odkladu zákonným způsobem. Slovenská odborná literatura vykládá neurčitý pojem „bez 

zbytečného odkladu“ následovně: „tak skoro, ako je to možné“ 347. Toto časové období se 

ale bude lišit v závislosti na tom, v jaké formě vykonává zaměstnanec jinou výdělečnou 

činnost. Může tak nastat, že i když zaměstnanec bude neprodleně reagovat a podá např. 

výpověď  z pracovního  poměru,  je  zaměstnavatel,  který  souhlas  odvolal  povinen  strpět 

časový  úsek,  kdy  ještě  bude  zaměstnanec  vykonávat  i  tuto  jinou  výdělečnou  činnost 

v důsledku plynutí výpovědní doby.  

Pokud by však zaměstnanec svou jinou výdělečnou činnost po odvolání souhlasu 

neukončil nejrychleji, jak to okolnosti umožňují, tak by jeho jednání mohlo být posouzeno 

jako porušení pracovní disciplíny se všemi následky z toho plynoucími.348 Stejné následky 

pak  zaměstnanci  hrozí,  pokud  by  vykonával  jinou  výdělečnou  činnost  bez  souhlasu 

zaměstnavatele. 

Za takové porušení pracovní disciplíny (resp. pracovní kázně) může být se 

zaměstnancem ve smyslu § 63 odst. 1 písm. e) Zákonníku práce rozvázán pracovní poměr 

výpovědí349 nebo dokonce formou okamžitého zrušení pracovního poměru podle § 68 odst. 

                                                 
346 Srov. BARANCOVÁ, Helena. In BARANCOVÁ, Helena a kol. Zákonník práce. Komentár. Bratislava: 
C. H. Beck, 2017, ISBN 978-80-89603-53-4, s. 748. 
347 BARANCOVÁ, Helena. In BARANCOVÁ, Helena a kol. Zákonník práce. Komentár. Bratislava: C. H. 
Beck, 2017, ISBN 978-80-89603-53-4, s. 748. 
348 Srov. tamtéž. 
349 Srov. uznesenie Najvyššíeho súdu SR zo dňa 25. februára 2016, sp. zn. 3 Cdo 289/2013. 
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1 písm. b) Zákonníku práce. Způsob skončení pracovního poměru se bude lišit v závislosti 

na intenzitě porušení povinnosti zaměstnance.350 Tedy stejným způsobem jako podle české 

právní úpravy. K porušení pracovní disciplíny (resp. kázně) může dojít v různé intenzitě. 

Obecněji lze rozlišovat: 

• závažné porušení pracovní disciplíny: 

o pracovní poměr lze skončit okamžitým zrušením;351 

o pracovní poměr lze skončit výpovědí;352 

• méně závažné porušení pracovní disciplíny 

o pracovní poměr lze skončit výpovědí, pokud byl zaměstnanec 

v posledních šesti měsících v souvislosti s porušením pracovní 

disciplíny písemně upozorněn na možnost výpovědi.353 

Objektivně může však závažnost porušení pracovní disciplíny posoudit pouze soud. Je však 

na  zaměstnavateli,  jak  v dané  chvíli  posoudí  jednání  zaměstnance,  a  tedy  zda  přistoupí 

k mírnější sankci nebo zvolí rovnou skončení pracovní poměru okamžitým zrušením. 354 

Určitě by však při této volbě měl přihlížet k osobě zaměstnance a povaze práce, kterou pro 

něj vykonává.  

Zaměstnanci ale může porušením povinnosti nevykonávat jinou výdělečnou činnost 

vzniknout odpovědnost za škodu, kterou tímto jednáním svému zaměstnavateli způsobil. 

Pokud by se jednalo o zaviněné porušení pracovní disciplíny, tak by mohl být zaměstnanec 

odpovědný,  stejně  jako  v České  republice,  za  takto  způsobenou  škodu  podle  §  179 

Zákonníku práce.355 

 

Právní úprava omezení výkonu jiné výdělečné činnosti za trvání pracovněprávního 

vztahu na Slovensku je v mnoha aspektech stejná jako ta tuzemská. V nepatrných rozdílech 

by však mohl nalézt český zákonodárce inspiraci. Pozitivně hodnotím to, že na Slovensku 

zákon uvádí, že za zakázanou se považuje jiná výdělečná činnost, která má vůči předmětu 

                                                 
350 Srov. KOCINA, Jan. Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva. Praha: C. H. Beck, 2010, 
ISBN 978-80-7400-167-3, s. 90. 
351 § 68 odst. 1 písm. b) Zákonníku práce. 
352 § 63 odst. 1 písm. e) Zákonníku práce. 
353 § 63 odst. 1 písm. e) Zákonníku práce. 
354 Srov. ĎURICA, Stanislav. Konkurenčná činnosť zamestnanca ako dôvod výpovede. epravo.sk. [online]. 
Bratislava,  2016,  [cit.  2019-04-08].  Dostupné  z:  https://www.epravo.sk/top/clanky/konkurencna-cinnost-
zamestnanca-ako-dvod-vypovede-3347.html.  
355 Srov. KOCINA, Jan. Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva. Praha: C. H. Beck, 2010, 
ISBN 978-80-7400-167-3, s. 91. 
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činnosti zaměstnavatele konkurenční charakter.356 V tom spatřuji umožnění soudům 

provádět rozsáhlejší přezkum toho, zda došlo k porušení zákazu, či nikoli.  

Jako  další  inspiraci  může  tato  zahraniční  právní  úprava  nabídnout  to,  že  na 

Slovensku je lhůta k vyjádření zaměstnavatele k žádosti zaměstnance o udělení souhlasu 

k výkonu jiné výdělečné činnosti stanovena na 15 dnů, a po jejím uplynutí se presumuje, 

že byl souhlas udělen. Zavedení takové nevyvratitelné právní domněnky by bylo, z mého 

pohledu, vhodné zavést také v tuzemsku, neboť eliminuje možnost zdržovací taktiky ze 

strany zaměstnavatele a zajišťuje větší rovnost mezi účastníky pracovněprávního vztahu. 

 

4.2. Švédské království 

Zákaz konkurenčního jednání zaměstnance, resp. výkonu jiné výdělečné činnosti za 

trvání pracovněprávního vztahu, není ve Švédsku výslovně upraven. Nicméně zákaz tohoto 

jednání dovozuje judikatura „Švédského pracovního soudu“ 357 a také odborná literatura 

z povinnosti loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli, jejímž elementem je také 

povinnost nekonkurovat svému zaměstnavateli.358 Na podobném principu je zákaz 

konkurence  založen  také  ve  Francii,  jejíž  právní  úprava  je  v  České  republice  o  něco 

známější.  Výkladem  čl.  1134  francouzského  občanského  zákoníku359,  který  stanovuje 

známou  zásadu,  že  smlouvy  se  mají  dodržovat,  pak  je  dovozováno,  že  zaměstnanec, 

vzhledem  k závazku  plynoucímu  z pracovní  smlouvy,  musí  být  k zaměstnanci  loajální, 

tudíž by neměl vykonávat žádnou činnost, kterou by mu konkuroval. 360  

Loajalita zaměstnance je „Švédským pracovním soudem“ vykládána jako povinnost 

zaměstnance hájit zájmy zaměstnavatele, nejednat v rozporu s jeho oprávněnými zájmy a 

vyhnout se situacím, při kterých by mohl zaměstnanec svým jednáním způsobit 

zaměstnavateli škodu. Zjednodušeně, nechovat se jako podnikatel nebo nebýt zaměstnán 

ve sféře, ve které podniká jeho zaměstnavatel.361 Je proto zřejmé, že jiná výdělečná činnost 

                                                 
356 Česká právní úprava váže zákaz jiné výdělečné činnosti pouze obecně na předmět činnosti zaměstnavatele 
a neřeší, jestli má vůči tomuto předmětu konkurenční charakter. 
357 Švédsky Arbetsdomstolen. 
358 Srov. FAHLBECK, Reinhold. Employee loyalty in Sweden. Comparative Labor Law and Policy Journal. 
Illinois: University of Illinois College of Law. [online]. 1999, [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/Reinhold/Fahlbeck%20Employee%20lojalty.pdf, s. 297-298, 304; 
Srov. rozhodnutí Švédského pracovního soudu č. 18 z roku 1993 citováno dle: tamtéž. 
359 Fr. – Code civil des Français. 
360 Srov. ŠIMEČKOVÁ, Eva. Právní úprava zákazu konkurenčního jednání zaměstnance ve francouzském 
právu. In BĚLINA, Miroslav, KALENSKÁ, Marie, ed. Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám. Praha: 
ASPI,  2009.  ISBN  978-80-7357-418-5,  s.  350;  Srov.  GUÉRY,  Gabriel.  Pratique  du  droit  du  travail.  12e 
édition, Gualino éditeur, Paris: 2006, s. 94 citováno dle: tamtéž. 
361 Srov. LARSSON, Jörgen, TOVEBY, Frida. Non-compete clauses in employment relationships. 
International Law Office. [online]. Stockholm, 2015, [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: 
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zaměstnance bude považována za porušení této povinnosti. Opět však nebude platit tento 

závěr  bezvýjimečně,  neboť  před  tím,  než  zaměstnavatel  vyvodí  důsledky  z takového 

jednání zaměstnance, musí přihlédnout k povaze této činnosti, povaze práce, kterou pro něj 

zaměstnanec vykonává, pracovnímu zařazení zaměstnance a zda svým jednáním ohrozil 

zaměstnanec vztahy zaměstnavatele se zákazníky.362 

 

Vzhledem  k tomu,  že  zákaz  konkurence  zaměstnance  je  dotvářen  judikaturou, 

uvedu  níže  dva  krátké  příklady  jednání,  které  jsou  již  považovány  jako  porušení  této 

povinnosti.  

První  příklad  reflektuje,  že  se  porušení  povinnosti  loajality  může  dopustit  i 

zaměstnanec pracující na nižší pozici, i když to bude méně častá situace. V daném případě 

zaměstnankyně  –  kadeřnice  ve  své  volnu  poskytla  kadeřnické  služby  svým  přátelům. 

Nicméně kolektivní smlouva toto jednání zakazovala, a proto byla zaměstnankyně 

propuštěna.  „Švédský  pracovní  soud“  tak  připustil,  že  v určité  míře  může  dojít  ještě 

k přísnější úpravě, než je obvyklé363 a potvrdil správnost a platnost postupu zaměstnavatele, 

když s touto zaměstnankyní rozvázal pracovní poměr. 

Druhý případ je pro srovnání s českou právní úpravou ještě o něco zajímavější. Co 

se týče přípravy podnikání zaměstnancem v budoucnosti, které spočívá v  obstarávání si 

např. živnostenského oprávnění, tak to podle judikatury Nejvyššího soudu 364 ještě nelze 

považovat za výkon jiné výdělečné činnosti, i když bylo připuštěno, že se může jednat o 

porušení povinnosti nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele (což lze jinak 

nazvat  také  povinností  loajality).  Vzhledem  k tomu,  že  švédský  právní  řád  v podstatě 

včlenil zákaz soutěžního jednání zaměstnance do povinnosti loajality, tak může docházet 

k tomu, že situace, které v Česku nejsou považovány za porušení § 304 odst. 1 Zákoníku 

práce,  i  když  se  může  jednat  o  porušení  §  301  písm.  d)  Zákoníku  práce,  tak  nelze 

jednoznačně  odlišit  od  toho,  co  je  ve  srovnání  s českou  právní  úpravou  ve  Švédsku  již 

považováno za porušení zákazu konkurence a co za porušení povinnosti loajality v jiném 

                                                 
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Employment-Benefits/Sweden/Wistrand/Non-
compete-clauses-in-employment-relationships.  
362 Srov. FAHLBECK, Reinhold. Employee loyalty in Sweden. Comparative Labor Law and Policy Journal. 
Illinois: University of Illinois College of Law. [online]. 1999, [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/Reinhold/Fahlbeck%20Employee%20lojalty.pdf, s. 297; Srov. 
rozhodnutí Švédského pracovního soudu č. 18 z roku 1993 citováno dle: tamtéž. 
363 Srov. FAHLBECK, Reinhold. Employee loyalty in Sweden. Comparative Labor Law and Policy Journal. 
Illinois: University of Illinois College of Law. [online]. 1999, [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/Reinhold/Fahlbeck%20Employee%20lojalty.pdf, s. 305. 
364 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. 
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smyslu.  „Švédský  pracovní  soud“  v této  souvislosti  řešil  případ,  kdy  řídící  zaměstnanci 

ještě před skončením svého pracovního poměru  začali materiálně plánovat své budoucí 

podnikání  v konkurenční  oblasti  jejich  zaměstnavatele,  a  to  sice  ne  tím,  že  by  přebírali 

stávající klientelu zaměstnavatele, ale využili jeho „know-how“ a potenciální nové 

zákazníky oslovovali již s nabídkou služeb společnosti, kterou jenom chtěli založit. Bylo 

tedy  nutné  posoudit,  zda  již  na  relevantním  trhu mohla  i  za  těchto  okolnosti  vzniknout 

konkurence, když byla nabízena služba jménem subjektu, který ještě neexistoval. Švédský 

soud  uvedl,  že  tato  situace  nebude  vždy  považována  za  konkurenční  jednání,  nicméně 

vzhledem k postavení zaměstnanců a skutečně vzniklou škodu 365 zaměstnavateli, potvrdil 

zákonnost  a  platnost  právního  jednání  zaměstnavatele, 366  který  s těmito  zaměstnanci 

ukončil pracovní poměr.367 

 

S ohledem na výše uvedené lze říci, že se materiálně právní úprava omezení výkonu 

jiné výdělečné činnosti zaměstnancem za trvání jeho pracovního poměru nebude velmi lišit 

od  tuzemské  právní  úpravy.  Formálně  však  můžou  vyvstat  nejasnosti,  kdy  se  jedná  o 

porušení  povinnosti  loajality  obecně  a  kdy  o  porušení  povinnosti  nekonkurovat  svému 

zaměstnavateli,  která  je  ve  Švédsku  považována  za,  mimo  další  povinnosti,  součást 

obecnější povinnosti loajality. 

  

                                                 
365 Ta vznikla tím, že nová klientela již neuzavřela smlouvu se zaměstnavatelem těchto zaměstnanců, ale 
předběžně se do budoucna dohodla na odběre služeb od připravované společnosti zaměstnanců. 
366 Srov. FAHLBECK, Reinhold. Employee loyalty in Sweden. Comparative Labor Law and Policy Journal. 
Illinois: University of Illinois College of Law. [online]. 1999. [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/Reinhold/Fahlbeck%20Employee%20lojalty.pdf, s. 305-306; 
Srov. rozhodnutí Švédského pracovního soudu č. 12 z roku 1993 citováno dle: tamtéž. 
367 Ke způsobům skončení pracovního poměru viz blíže: Termination of Employment Contracts in Sweden. 
L&E Global. [online]. 2014. [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: https://knowledge.leglobal.org/termination-of-
employment-contracts-in-sweden/.  
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Závěr 

V této práci jsem se zabýval právním institutem omezení výkonu jiné výdělečné 

činnosti zaměstnance za trvání jeho pracovněprávního vztahu. Touto problematikou jsem 

rozebral  jak  z pohledu  teoretického,  tedy  k čemu  se  v případě  posuzování  toho,  zda 

zaměstnanec jedná konkurenčně vůči svému zaměstnavateli, musí podle zákona přihlížet, 

tak z pohledu praktického, tedy jakým jednáním se zaměstnanci většinou dopouští tohoto 

konkurenčního  jednání,  a  proč  někdy  ani  nevědí,  že  porušuji  některou  ze  zákonem 

stanovených povinnosti, tím, že se rozhodli si při svém zaměstnání přivydělat. Praktické 

příklady  jsem  čerpal  zejména  z judikatury  Nejvyššího  soudu,  který  zdárně  vymezuje 

hranici  mezi  tím,  co  se  za  porušení  povinnosti  nevykonávat  jinou  výdělečnou  činnost 

považuje, a co ještě ne. 

S přihlédnutím ke znění § 304 odst. 1 Zákoníku práce se může zdát, že vymezit 

zmiňovanou hranici nebude složitým úkolem. Nicméně ve své práci poukazuji právě na to, 

že tomu v praxi tak být nemusí, neboť zaměstnanec nevnímá předmět činnosti 

zaměstnavatele v obecnosti, tak jak to předpokládá zákon, ale pouze ve vztahu ke svému 

druhu  práce,  tedy  k činnosti,  kterou  pro  svého  zaměstnavatele  vykonává.  Mnohdy  tak 

dochází k situacím, že zaměstnanec, který je přesvědčen, že svému zaměstnavateli 

nekonkuruje,  tak  činí  a  naopak.  Proto  se  také  snažím  přiblížit,  kde  všude  lze  předmět 

činnosti nalézt, aby nedošlo k situací, kdy zaměstnanec bude muset řešit sankci ze strany 

zaměstnavatele, která většinou má oporu v zákoně. 

Když už se ale povede zaměstnanci rozluštit, ve kterém předmětu činnosti by neměl 

svému zaměstnavateli konkurovat, může narazit na další problém, kterým je obecný právní 

pojem „jiná výdělečná činnost“. Naštěstí judikatura Nejvyššího soudu přibližuje, že se musí 

jednat o aktivní činnost zaměstnance, se kterou je obvykle spojeno dosažení majetkového 

prospěchu, bez ohledu na to, zda k takovému prospěchu nakonec došlo. Zaměstnanci je tak 

zákonem zapovězeno vykonávat výdělečnou činnost v rámci předmětu činnosti, který je 

alespoň částečně shodný s předmětem činnosti jeho zaměstnavatele, a to formou členství 

v řídících nebo kontrolních orgánech obchodní korporace, podnikáním na základě 

živnostenského oprávnění, v rámci dalšího pracovněprávního vztahu či dokonce 

v občanskoprávním  poměru.  Na  druhou  stranu  však  může  být  vlastníkem  obchodního 

podílu  v konkurenční  společnosti  jeho  zaměstnavatele,  nebo  jejím  tichým  společníkem. 

Pokud totiž jako společník nebude pro tuto společnost vykonávat žádnou další činnost, tak 

nebude  naplněna  judikaturní  definice  „jiné  výdělečné  činnosti“,  tudíž  nebude  docházet 

k porušení zákazu nevykonávat jinou výdělečnou činnost. 
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Zákonodárce  ale  myslel  v rámci  této  právní  úpravy  také  na  to,  že  jsou  některé 

činnosti,  jejichž  omezení  by  mohl  ohrozit  přirozený  a  žádaný  rozvoj  společnosti.  Proto 

stanovil  výjimku,  že  se  omezení  jiné  výdělečné  činnosti  nebude  vztahovat  na  výkon 

činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké. V Poslanecké sněmovně 

se  sice  již  objevili  pokusy  o  zúžení  této  výjimky,  nicméně  dosud  k tomu  nedošlo,  což 

považuji za správné, neboť se jedná o činnosti, kterých výkon vyžaduje velmi specifické 

dovednosti,  a  hlavně  jsou  důležité  pro  vzdělanost  a  kulturu  národa,  občanů  a  celé 

společnosti.  

Omezení nevykonávat jinou výdělečnou činnost za trvání pracovněprávního vztahu 

ale není absolutní a lze jej prolomit udělením přechozího písemného souhlasu 

zaměstnavatele  s činností  zaměstnance,  který  však  může  být,  pod  podmínkou  uvedení 

důvodů, odvolán. Na udělení souhlasu však zaměstnanec nemá žádný právní nárok a já si 

myslím,  že  je  to  tak  správné.  Zaměstnavatel  totiž  do  zaměstnance  investuje  značné 

prostředky, a proto by nebylo spravedlivé po něm za splnění určitých podmínek požadovat, 

aby musel zaměstnanci poskytnout souhlas a být tak v nejistotě, že přijde o svou investici 

do  zaměstnance  a  nadto  se  ještě  přičiní  o  to,  že  dojde  k vytvoření  silné  konkurence 

v předmětu jeho podnikání. Domnívám se, že stejný pohled má Nejvyšší soud, který svou 

judikaturou  již  několikrát  potvrdil,  že  zaměstnanec  může  být  za  výkon  jiné  výdělečné 

činnosti bez souhlasu zaměstnavatele postižen, a to prostřednictvím rozvázaní 

pracovněprávního vztahu buď výpovědí nebo okamžitým zrušením ze strany 

zaměstnavatele.  Způsob  skončení  tohoto  vztahu  bude  záviset  od  intenzity  porušení  této 

povinnosti zaměstnance s ohledem na jím vykonávanou práci, jakož i samotnou osobnost 

a postavení zaměstnance. Nelze však vyloučit, že v důsledku tohoto protiprávního jednání 

bude zaměstnanec povinen svému zaměstnavateli nahradit vzniklou škodu, či dokonce, že 

bude podezřelý ze spáchání trestného činu. 

Odlišně je ale upraveno omezení jiné výdělečné činnosti pro státní zaměstnance, 

které taxativně vyjmenovává § 303 odst. 1 Zákoníku práce. Lze říci, že tato právní úprava 

je  o  něco  přísnější  než  právní  úprava,  která  se  aplikuje  na  ostatní  zaměstnance.  To 

z důvodu, že státní orgány a další instituce mají odlišné postavení než jiní zaměstnavatelé, 

protože  musí  být  zabezpečena  jejich  nestrannost  a  neovlivnitelnost  při  výkonu  státní 

správy, kterou vykonávají právě prostřednictvím svých zaměstnanců. Hlavním rozdílem je 

to,  že  je  těmto  zaměstnancům  zakázáno  být  členy  řídících  nebo  kontrolních  orgánů 

právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, což nelze prolomit ani udělením 

souhlasu.  Členství  v těchto  orgánech  připouští  zákon  pouze  v případě,  že  byl  státní 
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zaměstnanec  do  tohoto  orgánu  vyslán  svým  zaměstnavatelem.  Širší  je  také  omezení 

podnikatelské činnosti státního zaměstnance, které není omezeno pouze předmětem 

činnosti zaměstnavatele. Tento zákaz však již lze prolomit písemným souhlasem 

zaměstnavatele. Další omezení, jakož i výjimky (navíc je uvedena výjimka správy vlastního 

majetku, která ale v praxi platí také pro ostatní zaměstnance) jsou stejné jako u ostatních 

zaměstnanců. 

Zajímavé  je  také  srovnání  s právní  úpravou  Slovenské  republiky,  která  neuvádí 

striktně, že je omezena jiná výdělečná činnost shodná s předmětem činnosti 

zaměstnavatele, ale spíš činnost, která má vůči předmětu činnosti zaměstnavatele 

konkurenční charakter. Tato  právní  úprava  působí  o  něco  méně formalisticky,  kdy 

doplňuje, že je nutné splnění podmínky, aby jiná výdělečná činnost zaměstnance měla vůči 

zaměstnavateli konkurenční charakter. Toto  rozšíření podle mě umožňuje soudům větší 

uvážení, zda došlo k porušení povinnosti zaměstnance, což přehnaně formalistická česká 

právní úprava neumožňuje, neboť pouze stroze konstatuje, že zaměstnanec nemůže konat 

jinou výdělečnou činnost, která je alespoň částečně shodná s předmětem činnosti 

zaměstnavatele. 

Na  druhou  stranu,  vzhledem  k právní  úpravě  ve  Švédsku,  vyvstává  otázka,  proč 

zákonodárce přistoupil ke speciální právní úpravě omezení jiné výdělečné činnosti 

zaměstnance za trvání pracovněprávního vztahu. Vzhledem k zásadě „pacta sunt servanda“ 

v této skandinávské krajině považují toto omezení za součást povinnosti loajality 

zaměstnance  vůči  svému  zaměstnavateli.  Nicméně  povinnost  loajality  zaměstnance  je 

zakotvena  také  v českém  právním  řádu,  jakož  i  povinnost  dodržovat  smlouvy.  Proto  si 

v závěru dovolím uvést krátkou úvahu, která se nabízí při srovnání nemožnosti 

zaměstnanců v jiných evropských zemích vykonávat jinou výdělečnou činnost za trvání 

jejich pracovněprávního vztahu, která automaticky vyplývá již povinnosti loajality. 

Zaměstnavatelé přirozeně mají zájem, aby zaměstnanci svou pracovní energii využili při 

plnění  pracovního  úkolu  a  dobu  odpočinku  využili  k regeneraci  svých  sil.  Leccos  tak 

vypovídá  nezbytnost  právní  úpravy  jiné  výdělečné  činnosti  v tuzemsku  o  využívání 

pracovní  doby  zaměstnance,  intenzitě  jeho  pracovního  nasazení368  a  obecně  přirozeně 

očekávané  loajálnosti  zaměstnance  vůči  svému  zaměstnavateli.  Současný  stav  české  a 

slovenské společnosti tuto právní úpravu jistě ještě potřebuje, věřím však, že se postupně 

                                                 
368 Obdobně srov. ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde Praha, 2008, ISBN 
978-80-7201-738-6, s. 93. 
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tato  právní  úprava  začlení  do  obecnější  povinnosti  loajality  zaměstnance  a  povinnost 

nekonkurovat svému zaměstnavateli bude tak nakonec všem zaměstnancům přirozená. 
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Seznam zkratek 
 
LZPS - Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 
PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního 
zákona č. 162/1998 Sb. 

Nařízení  ONŽ  -  Nařízení  vlády  č.  278/2008  Sb.,  o  obsahových  náplních  jednotlivých 
živností, ve znění pozdějších předpisů. 

Nejvyšší soud – Nejvyšší soud České republiky 

Občanský  zákoník  -  Zákon  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění  pozdějších 
předpisů. 

příslušník BS – příslušník bezpečnostního sboru 

Starý Zákoník práce - Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce, v platném znění. 

státní zaměstnanci - zaměstnanci taxativně vyjmenovaní v § 303 odst. 1 Zákoníku práce. 

Trestní zákoník - Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Ústava  -  Ústavní  zákon  č.  1/1993  Sb.,  Ústava  České  republiky,  ve  znění  pozdějších 
předpisů. 

voják – voják z povolání 

Zákon o obchodních korporacích - Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a 
družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon o služebním poměru - Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon  o  státní  službě  -  Zákon  č.  234/2014  Sb.,  o  státní  službě,  ve  znění  pozdějších 
předpisů. 

Zákon  o  střetu  zájmů  -  Zákon  č.  159/2006  Sb.,  o  střetu  zájmů,  ve  znění  pozdějších 
předpisů. 

Zákon o vojácích - Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zákon o vysokých školách - Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákoník práce - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákonník práce - Zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 
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ZoVR - Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o 
evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů. 

Živnostenský  zákon  -  Zákon  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském  podnikání,  ve  znění 
pozdějších předpisů. 

  



 

97 
 

 

Seznam použitých zdrojů 

1. Seznam použité literatury 

BARANCOVÁ,  Helena.  Slovenské  a  európske  právo.  Žilina:  Poradca  podnikateľa, 
2004, ISBN 80-88931-32-0. 

BARANCOVÁ, Helena a kol. Liberalizácia pracovného práva - možnosti a 
obmedzenia. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia. Trnava: VEDA, 2007, 
ISBN 978-80-224-0958-2. 

BARANCOVÁ,  Helena  a  kol.  Zákonník  práce.  Komentár.  Bratislava:  C.  H.  Beck, 
2017, ISBN 978-80-89603-53-4 

BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-290-8. 

BĚLINA, Miroslav, KALENSKÁ, Marie, ed. Pocta Petru Trösterovi k 70. 
narozeninám. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-418-5. 

BĚLINA,  Miroslav,  PICHRT,  Jan,  a  kol.  Pracovní  právo.  7.  doplněné  a  podstatně 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-667-8. 

BĚLOVSKÝ, Petr, STLOUKALOVÁ, Kamila. ed. Caro amico: 60 kapitol Michala 
Skřejpka, aneb, Římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium, 2017. ISBN 978-
80-87284-64-3. 

BOGNÁROVÁ, Věra. Konkurenční doložky podle novely zákoníku práce. Právo a 
zaměstnání. 2000. č. 9-10, s. 6-11. 

BUKOVJAN, Petr. Zákoník práce s judikaturou. Praha: ASPI, a. s., 2008, ISBN 978-
80-7357-403-1. 

ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo obchodních 
korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5. 

DOLEŽILEK,  Jiří.  Soutěžní  doložka  v českém  pracovním  právu.  Právní  rozhledy. 
1996, č.10, s. 433–439. 

DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské právo hmotné. 
2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-
187-3. 

ERÉNYI, Tereza, KANTOROVÁ Diana, VEJSADA, Daniel. Vyznejte se v zákoně o 
státní službě. Brno: BizBooks, 2017, ISBN 978-80-265-0607-2. 

GUÉRY, Gabriel. Pratique du droit du travail. 12e édition, Gualino éditeur, Paris: 2006. 

HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s 
podrobným  komentářem  k  1.  3.  2018.  4.  aktualizované  vydání.  Olomouc:  ANAG, 
2018, ISBN 978-80-7554-132-1. 



 

98 
 

 

HŮRKA, Petr, NOVÁK, Ondřej, VRAJÍK, Michal. Aktuální pracovněprávní 
judikatura s podrobným komentářem. Olomouc: ANAG, 2012. ISBN 978-80-7263-
785-0. 

HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. ISBN 
978-80-7380-540-1. 

JAKUBKA, Jaroslav. Občanský zákoník v pracovněprávních vztazích. Práce a mzda, 
2007, č. 10, s. 8-12. 

JAKUBKA, Jaroslav. Výpověď z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. 2. vydání. 
Praha: Grada, 2000. ISBN 80-716-9983-7. 

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 6. 
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, ISBN 978-80-7502-236-3. 

JOUZA, Ladislav. Průvodce skončením pracovního poměru. Praha: průvodce 
EXTRA, 2007, ISSN 1214-0813. 

KOCINA, Jan. Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva. Praha: C. 
H. Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-167-3. 

KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2015, 
ISBN 978-80-7400-292-2 

KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2014. Praha: Golden Books, 2014. ISBN 978-80-
905075-7-9. 

Kolektív autorov. Zákonník práce. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2016, ISBN 978-80-
89350-64-3. 

KOPA, Martin. Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi. 
Praha: Linde Praha, 2012, ISBN 978-80-7201-873-4. 

KOTTNAUER, Antonín a kol. Zákoník práce – komentář s judikaturou, Podle stavu 
k 1. lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. Praha: Leges, 2012, ISBN 978-
80-87576-08-3. 

KOTTNAUER,  Antonín,  ŠTALMACH,  Petr.  Lexikon  -  pracovní  právo.  2.  vydání. 
Ostrava: Sagit, 2001, ISBN 80-720-8238-8. 

LICHOVNÍKOVÁ,  Dagmar.  Zákoník  práce  pro  školy  a  školská  zařízení:  změny  v 
souvislosti s novým občanským zákoníkem s výkladem. 2. aktualizované vydání. Žďár 
nad Sázavou: Fakta, 2014. ISBN 978-80-903823-9-8. 

NEŠČÁKOVÁ,  Libuše.  Jak  skončit  pracovní  poměr:  z  pohledu  zaměstnavatele  a 
zaměstnance. Praha: Grada, 2013, ISBN 978-80-247-4038-6. 

ORŠULA,  Jiří,  PICHRT,  Jan.  Odpovědnost  za  porušení  povinností  při  souběhu 
zaměstnání a výkonu funkce statutárního orgánu. Právní rádce. 1996, č. 10, s. 46-48. 

PICHRT, Jan, a kol. Zákon o státní službě. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 
ISBN 978-80-7478-843-7. 



 

99 
 

 

PICHRT,  Jan  a  kol.  Zákoník  práce.  Zákon  o  kolektivním  vyjednávání.  Praktický 
komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-609-0. 

RYBÁROVÁ,  Mária,  VOJNÁROVÁ,  Anna,  MAČUHA,  Miroslav.  Komentovaný 
zákonník práce s príkladmi. Bratislava: Ing. Miroslav Mračko – EPOS, 2017, ISBN 
978-80-562-0183-1. 

SKORUŠA, Leopold, DANĚK, Jaroslav a kol. Zákon o vojácích z povolání: komentář. 
Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-929-9. 

ŠIMEČKOVÁ,  Eva.  Konkurenční  jednání  zaměstnance.  Praha:  Linde  Praha,  2008, 
ISBN 978-80-7201-738-6. 

ŠTANGOVÁ, Věra, ZACHARIÁŠ, Jaroslav. Nad pracovněprávními vztahy. Praha: 
Orac, 1997. ISBN 80-901-9384-6. 

ŠTENGLOVÁ,  Ivana,  PELIKÁNOVÁ,  Irena.  Zákon  o  obchodních  korporacích: 
komentář. 2. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-540-4. 

TOMEK, Petr. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
Komentář. Olomouc: ANAG, 2007. ISBN 978-80-7263-752-2. 

TOMEK, Petr, HEMZA, Stanislav, DLUHOŠ, Jiří. Služební poměr vojáků z povolání. 
Olomouc: ANAG, 2003. ISBN 80-726-3185-3 

TUREK,  Roman.  Právní  úprava  jiné  výdělečné  činnosti  zaměstnance  v průběhu 
pracovního vztahu. Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 277-285 

VALENTOVÁ,  Klára,  PROCHÁZKA,  Jan,  JANŠOVÁ,  Marie,  ODROBINOVÁ, 
Veronika,  BRŮHA,  Dominik  a  kol.  Zákoník  práce.  Komentář.  Praha:  C.  H.  Beck, 
2018, ISBN 978-80-7400-534-3. 

VEDRAL, Josef. Zákon o střetu zájmů. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 
ISBN 978-80-7179-344-1. 

ZACHARIÁŠ, Jaroslav. Zaměstnání v pracovněprávním vztahu a výkon jiné 
výdělečné činnosti. Právo a zaměstnání. 1995, č. 1, s. 15–17. 

 

2. Seznam použitých internetových zdrojů 

BUKOVJAN,  Petr.  Výpověď  pro  soustavné  méně  závažné  porušování  „pracovní 
kázně“. petrbukovjan.cz. [online]. Praha, 2018, [cit. 2019-03-21]. Dostupné 
z:http://petrbukovjan.cz/vypoved-pro-soustavne-mene-zavazne-porusovani-pracovni-
kazne/. 

ČEREVKOVÁ, Simona. Konkurenčná činnosť zamestnanca v pracovnoprávnych 
vzťahoch.  Visegrad  Journal  on  Human  rights.  [online].  Bratislava,  2014,  č.  1  [cit. 
2019-04-07]. Dostupné z: http://vjhr.sk/archive/2014_1/8.pdf, s. 25-31. 

ĎURICA, Stanislav. Konkurenčná činnosť zamestnanca ako dôvod výpovede. 
epravo.sk. [online]. Bratislava, 2016, [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: 



 

100 
 

 

https://www.epravo.sk/top/clanky/konkurencna-cinnost-zamestnanca-ako-dvod-
vypovede-3347.html. 

FAHLBECK, Reinhold. Employee loyalty in Sweden. Comparative Labor  Law and 
Policy  Journal.  Illinois:  University  of  Illinois  College  of  Law.  [online].  1999,  [cit. 
2019-04-10]. Dostupné z: 
http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/Reinhold/Fahlbeck%20Employee%20lojal
ty.pdf, s. 297-319. 

FETTER, Richard W. Kdy vám jinou výdělečnou činnost musí odsouhlasit 
zaměstnavatel?. Měšec.cz: Práce a mzdy [online]. 2013 [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: 
https://www.mesec.cz/clanky/kdy-vam-jinou-vydelecnou-cinnost-musi-odsouhlasit-
zamestnavatel/. 

KOCINA, Jan.  Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie 
[online]. Praha, 2008, (7-8) [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: 
https://www.cak.cz/assets/files/2291/BA_08_07.pdf, s. 53-59. 

KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí – II. část. Právní prostor. [online]. Praha, 
2014, [cit. 2019-04-03]. Dostupné z:https://www.pravniprostor.cz/clanky/ustavni-
pravo/neslucitelnost-funkci-ii-cast. 

LARSSON, Jörgen, TOVEBY, Frida. Non-compete clauses in employment 
relationships. International Law Office. [online]. Stockholm, 2015, [cit. 2019-04-10]. 
Dostupné z: https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Employment-
Benefits/Sweden/Wistrand/Non-compete-clauses-in-employment-relationships. 

MACOURKOVÁ,  Hana.  Výpověď  z pracovního  poměru  ze  strany  zaměstnavatele. 
[online]. Praha, 2013, Disertační práce (Ph.D.), Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení [cit. 2019-03-20]. 
Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/11278/. 

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Odstoupení z funkce v nevhodnou dobu. epravo.cz, 
[online]. Praha, 2015, [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/aktualne/mesicnik-rekodifikace-praxe-odstoupeni-z-
funkce-v-nevhodnou-dobu-98760.html. 

PICHRT,  Jan,  BĚLINA,  Miroslav.  Poslanecké  pozměňovací  návrhy  k  zákonu  o 
vysokých školách - zamyšlení k paralelám některých minulých i současných 
poslaneckých  iniciativ.  epravo.cz.  [online].  2016  [cit.  2019-03-15].  Dostupné  z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/poslanecke-pozmenovaci-navrhy-k-zakonu-o-
vysokych-skolach-zamysleni-k-paralelam-nekterych-minulych-i-soucasnych-
poslaneckych-iniciativ-100153.html?mail. 

Pozměňovací návrh poslance Jiřího Zlatušky č. 2977 ze dne 14. října 2015 [online]. 
2015 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=464. 



 

101 
 

 

Pozměňovací  návrh  poslance  Jiřího  Zlatušky  č.  3270  ze  dne  24.  listopadu  2015 
[online]. 2015 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=464. 

ŠROMOVÁ, Eva. Publicistická a pedagogická činnost. Moderní obec. [online]. 2006 
[cit.  2019-01-18].  Dostupné  z:  https://moderniobec.cz/publicisticka-a-pedagogicka-
cinnost/. 

Termination of Employment Contracts in Sweden. L&E Global. [online]. 2014. [cit. 
2019-04-10]. Dostupné z: https://knowledge.leglobal.org/termination-of-employment-
contracts-in-sweden/. 

VRAJÍK, Michal. Omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance. Praktická 
personalistika, [online]. Praha, 2017, (9-10) [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: 
https://www.akvrajik.cz/uploads/files/28-omezeni-vydelecne-cinnosti.pdf, s. 41-49. 

 

3. Seznam použitých právních předpisů 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Ústavní  zákon  č.  2/1993  Sb.,  listina  základních  práv  a  svobod,  ve  znění  ústavního 
zákona č. 162/1998 Sb. 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 31. prosince 2006. 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve  znění 
pozdějších předpisů. 

Zákon č. 231/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon  o 
zaměstnanosti, v platném znění. 

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých 
pracovněprávních předpisům, v platném znění. 

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



 

102 
 

 

Zákon  č.  361/2003  Sb.,  o  služebním  poměru  příslušníků  bezpečnostních  sborů,  ve 
znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zákon  č.  304/2013  Sb.,  o  veřejných  rejstřících  právnických  a  fyzických  osob  a  o 
evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony, v platném znění. 

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Ústavný  zákon  č.  460/1992  Zb.,  Ústava  Slovenskej  republiky,  v znení  neskorších 
predpisov. 

Zákon č. 65/1965 Zb., Zákonník práce, v znení účinnom do 31. marca 2002. 

Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 

 

4. Seznam použité judikatury 

Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11. 

Rozsudek  býv.  Nejvyššího  soudu  ze  dne  28.  dubna  1992  sp.  zn.  6  Cdo  1/92.  (SJ 
52/1994) 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. října 2014, sp. zn. 23 Co 348/2014. 

Rozsudek  Nejvyššího  soudu  ze  dne  16.  dubna  1998,  sp.  zn.  2  Cdon  1652/97.  (SJ 
87/1998) 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. listopadu 1998, sp. zn. 2 Cdon 1628/97. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 1999, sp. zn. 21 Cdo 1866/98. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. ledna 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. února 2001, sp. zn. 29 Cdo 113/2000. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. února 2001, sp. zn. 21 Cdo 735/2000. 



 

103 
 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 2001, sp. zn. 29 Cdo 2024/2000. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. dubna 2001, sp. zn. 21 Cdo 3019/2000. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. května 2008, sp. zn. 21 Cdo 2671/2007. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. října 2008, sp. zn. 21 Cdo 4060/2007. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2009, sp. zn. 21 Cdo 441/2008. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2010, sp. zn. 23 Cdo 1345/2009. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2012, sp. zn. 21 Cdo 2995/2011. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. března 2013, sp. zn. 21 Cdo 1405/2012. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. 21 Cdo 1496/2013. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 21 Cdo 339/2013. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. března 2014, sp. zn. 21 Cdo 1271/2013. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1132/2014. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. června 2016, sp. zn. 21 Cdo 711/2015. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2017, sp. zn. 21 Cdo 3034/2016. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2017, sp. zn. 21 Cdo 5836/2016. 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30. června 1993, sp. zn. 6 Cz 25/92. 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. ledna 1999, sp. zn. R 3 Cmo 260/97. 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (druhého senátu) ze dne 10. července 2008, 
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding proti Firma Feryn NV, 
Věc C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. srpna 2010, sp. zn. 21 Cdo 3202/2009. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2017, sp. zn. 21 Cdo 3980/2016. 

Uznesenie Najvyššíeho súdu SR zo dňa 25. februára 2016, sp. zn. 3 Cdo 289/2013. 

Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 18. marca 2009, sp. zn. 5 M Cdo 2/2008. 

 

5. Seznam ostatních zdrojů 

Důvodová zpráva ze dne 21. září 2005 k Zákoníku práce. 

Zpráva  veřejné  ochránkyně  práv  o  šetření  ve  věci  neprovedení  kontroly  oblastním 
inspektorátem práce ze dne 28. listopadu 2014, sp. zn. 1867/2013/VOP/VP. 



 

104 
 

 

Název práce: Omezení výkonu jiné výdělečné činnosti za trvání pracovněprávního vztahu 

Abstrakt 
 

Tato  diplomová  práce  se  zabývá  problematikou  omezení  výkonu  jiné  výdělečné 

činnosti zaměstnance za trvání jeho pracovněprávního vztahu. S ohledem na znění 

zákonného ustanovení, které upravuje povinnost zaměstnance nekonkurovat svému 

zaměstnavateli  výkonem  jiné  výdělečné  činnosti,  se  může  zdát,  že  se  jedná  o  poměrně 

jasnou  právní  úpravu.  Při  bližším  zkoumání  se  však  ukazuje,  že  předmětné  ustanovení 

skrývá několik hledisek, které mohou být pro zaměstnance matoucí. V důsledku 

nesprávného pochopení tohoto omezení zaměstnancem může docházet k častému 

porušování této povinnosti, a to bez toho, aby si toho byl zaměstnanec vědom. Není proto 

výjimkou,  že  se  řešením  sporů  o  neplatnost  rozvázání  pracovního  poměru,  ke  kterému 

došlo ze strany zaměstnavatele právě v důsledku porušení povinnosti zaměstnance 

nevykonávat  jinou  výdělečnou  činnost,  která  je  zákonem  zakázána,  často  zabývá  také 

Nejvyšší soud ČR. Díky tomu lze při důkladném prostudování této judikatury dospět ke 

zjištěním, kde je hranice mezi tím, co se za porušení předmětné povinnosti považuje, a co 

již ne. 

Právní úprava totiž u zaměstnanců váže omezení výkonu jiné výdělečné činnosti na 

předmět  činnosti  jejich  zaměstnavatele,  což  může  být  hlavním  důvodem  toho,  že  si 

zaměstnanec  neuvědomí,  že  svým  jednáním  porušil svou  povinnost  plynoucí  z jeho 

pracovněprávního vztahu. Zaměstnanec přirozeně vnímá svou případnou konkurenci vůči 

zaměstnavateli pouze ve vztahu k druhu práce, kterou pro zaměstnavatele vykonává, což je 

příčinou, proč se zaměstnanec ocitá v omylu. 

Cílem práce je proto přiblížit to, která činnost zaměstnance bude již považována za 

porušení povinnosti nevykonávat jinou výdělečnou činnost, a která bude ještě v souladu 

s právní úpravou. 

Část této práce se pak věnuje tomu, jak by měl zaměstnanec postupovat, aby svým 

jednáním tuto povinnost neporušil. Právní úprava totiž připouští vykonávat jinak 

zapovězenou výdělečnou činnost, pokud před zahájením této činnosti získá zaměstnanec 

od  zaměstnavatele  písemný  souhlas  s touto  konkurenční  činností.  V této  části  jsou  také 

nastíněny následky porušení této povinnosti. 

Práce  se  rovněž  částečně  zabývá  problematikou  omezení  výkonu  jiné  výdělečné 

činnosti  tzv.  „státních  zaměstnanců“  a  poukazuje  na  rozdíly  mezi  těmito  a  ostatními 

zaměstnanci. Posléze je nabídnut také přehled právní úpravy daného omezení v zahraničí, 
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a  to  konkrétně  na  příkladu  Slovenska  a  Švédského  království.  Obě  země  přitom  nabízí 

odlišnosti, které by mohly vylepšit tuzemskou právní úpravu. 

Závěr  práce  pak  celou  problematiku  shrnuje  a  nabízí  přehled  důvodů,  proč  je 

předmětná právní úprava tak často ze strany zaměstnanců nesprávně pochopena. Posléze 

se autor zamýšlí nad samotným smyslem právní úpravy. Nabízí čtenáři úvahu, která může 

poskytnout odpověď na otázku, proč je v tuzemsku tato speciální právní úprava nezbytná, 

zatímco  v zahraničí  postačuje  obecněji  stanovit,  že  má  zaměstnanec  povinnost  být  vůči 

svému zaměstnavateli loajální. 

 
Klíčová slova: jiná výdělečná činnost, konkurence, souhlas zaměstnavatele, loajalita 
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Title of thesis: Restriction of Performance of Other Gainful Activity During the 
Employment Relationship 

Abstract 
 

This  diploma  thesis  deals  with  the  issue  of  restriction  of  performance  of  other 

gainful activity by employee during his employment relationship. In accordance with the 

wording of the legal provision governing the employee's obligation not to compete with his 

employer  by  performance  of  other  gainful  activity,  it  may  seem  that  this  is  fairly  clear 

regulation. However, further examination provides more detailed view that the provision 

conceals several aspects which may be confusing for employees. Such misunderstanding 

of  this  restriction  may  frequently  lead  to  breach  of  that  duty,  without  awareness  of 

employee. It is therefore no exception that the Supreme Court of the Czech Republic often 

deals  with  the  settlement  of  disputes  concerning  void  termination  of  an  employment 

relationship, which occurred by the employer due to a breach of the employee's obligation 

not to perform other gainful activity which is prohibited by law. By studying this case-law 

thoroughly, it is possible to find out boundaries between what is considered to be a violation 

in question and what is not. 

In fact, the legislation imposes the restriction on the performance of other gainful 

activity on the employer's scope of business, which is the main reason why the employee 

does not realize that by his conduct he breached his duty under his employment 

relationship. The employee naturally perceives his potential concurrence to the employer 

only in relation to the type of work (job title) he performs for the employer, which is why 

employee is mistaken. 

Thus  the  aim  of  the  thesis  is  to  analyse  which  employee's  activity  shall  be 

considered as breach of a duty not to perform other gainful activity and which could still 

be in accordance with the legislation. 

The study also partly concentrates on how an employee should proceed in order not 

to  breach  his  duty.  Indeed,  the  legislation  permits  the  performance  of  an  otherwise 

forbidden  gainful  activity,  in  case  that  prior  the  commencement  of  that  activity,  the 

employee obtains written consent from the employer for performance of that concurrence 

activity. This section also outlines the consequences of breaching this duty. 

The  penultimate  part  of  this  work  partly  deals  with  the  issue  of  restriction  of 

performance of other gainful activity of the so-called “civil servants” and points out the 

differences  between  these  and  other  employees.  Afterwards,  the  thesis  focuses  on  the 
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foreign legislation of this restriction, namely in the Slovakia and Swedish Kingdom. Both 

countries  offer  differences  that  could  be  inspirational  for  improvement  of  domestic 

legislation. 

The  conclusions  offer overview  of  the  reasons  why  is  this  restriction  often 

misunderstood by employees. Finally, the author reflects on the issue of a purpose of the 

legislation. The author is offering a thought which can provide an answer to the question 

why  this  special  legislation  is  necessary  in  our  country,  while  it  is  sufficient  abroad  to 

generally stipulate that the employee is obliged to be loyal to his employer. 

 
Key words: other gainful activity, concurrence, employer's consent, loyalty 
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