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Úvod 

Současný svět a společnost se stává stále více a více globální, což způsobuje, že informace 

a technologie překračují všechny hranice a udržení konkurenční výhody zaměstnavatele s 

ostatními je čím dál složitější. To motivuje zaměstnavatele k tomu, aby do pracovních smluv se 

zaměstnanci či jiných samostatných dohod zahrnovali určitá omezení zaměstnance týkající se 

období po skončení jeho pracovního poměru. Tato omezení se pokoušejí zamezit zaměstnancům 

v přístupu ke konkurenci, prozrazení důvěrných informací nebo jinému poškozujícímu jednání. 

Tato diplomová práce bude pojednávat o konkurenčních doložkách a obdobných 

ujednáních. Konkurenční doložka je pojem v českém pracovním právu běžný a používaný, zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) ji 

definuje jako ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterým se zaměstnanec zavazuje, 

že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné 

činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu 

soutěžní povahu, součástí konkurenční doložky je závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci 

poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného 

měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku.1 Nabízí se nám ovšem otázka, co si přestavit 

pod pojmem obdobná ujednání. Jsou to určitá ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

omezující zaměstnance po skončení pracovního poměru v určitém jednání. Takových ujednání 

v české i zahraniční praxi existuje mnoho, a proto se v této práci zaměřím na tzv. restrictive 

covenants, tedy omezující ujednání. Tento pojem je v zahraničí častý a představuje především 

triádu tvořící konkurenční doložky, dohody o mlčenlivosti a non-solicitation clauses.  

Téma konkurenčních doložek a obdobných ujednání osobně považuji za velice aktuální a 

ve společnosti často diskutované. Osobně jsem se v praxi s ujednáními řešícími období po 

skončení pracovního poměru zaměstnance setkala, avšak překvapila mě nedostatečná právní 

úprava institutů omezujících ujednání, především dohod o mlčenlivosti a non-solicitation clauses 

v českém právním řádu a absence jakéhokoliv podrobného odborného pojednání týkajícího se 

problematiky omezujících ujednání.  I z tohoto důvodu jsem se rozhodla napsat tuto diplomovou 

práci na dané téma. Při jejím zpracování budu vycházet především z českého výkladu daných 

institutů. V některých otázkách budu čerpat ze zahraniční literatury a judikatury, a to především 

z literatury a judikatury Spojených států amerických a Velké Británie. Tyto dvě oblasti 

                                                 
1 Ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce. 
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angloamerického právního systému jsem si vybrala především vzhledem k jejich poměrně široké 

praxi ve využívání omezujících ujednání a z jazykových důvodů. 

Cílem mé diplomové práce bude poskytnout ucelený přehled o právní problematice 

omezujících ujednání zaměstnance se zaměřením na konkurenční doložky ve světle stávajících 

právních předpisů České republiky, případně upozornit na nedostatky v platné právní úpravě a 

navrhnout změny de lege ferenda. Budou podrobně rozebrány dohody o mlčenlivosti, non-

solicitation clauses a garden leave clauses, především jejich použitelnost v zahraničních úpravách 

a možnost jejich využití v českém právním prostředí. Výzkumnou otázkou, na jejíž zodpovězení 

se budu v rámci své diplomové práce soustředit, bude, zda je úprava omezujících ujednání 

v českém právním řádu dostatečná a jak by se mělo přistupovat k řešení závazků mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli vyplývajících z omezujících ujednání.  

K dosažení výše stanoveného cíle budu využívat především analytickou a deskriptivní 

metodu s komparativními prvky, kdy bude provedena analýza dostupných legislativních zdrojů a 

odborné literatury za současného využití judikatury českých soudů a soudů zahraničních. Při tomto 

rozboru se budu soustředit na jednotlivé vlastnosti posuzovaných omezujících ujednání, které bych 

v určitých aspektech za použití komparativní metody porovnala s úpravou v zahraničí a na závěr 

bych formulovala mé návrhy de lege ferenda či jiné podněty pro včlenění ujednání do českého 

právního řádu.  

Za účelem naplnění výše uvedených cílů bude práce rozdělena do tří hlavních níže 

popsaných částí. 

Pro pochopení dnešní úpravy konkurenční doložky je důležité znát vývoj a tendence tohoto 

institutu, abychom mohli předvídat i následný vývoj a směřování v budoucnu. Proto se první 

kapitola bude zaměřovat na popsání a zmapování historie konkurenčního jednání zaměstnance po 

skončení pracovního poměru, se zaměřením na konkurenční doložky v pracovněprávních vztazích 

od období první republiky až do účinnosti aktuálního zákoníku práce, tedy do 1.1.2007.  

Druhá kapitola se bude podrobně věnovat institutu konkurenční doložky v českém 

zákoníku práce. Bude řešit, jak moc velký zásah je konkurenční doložka do ústavně zaručených 

práv zaměstnance, dále bude podrobně rozebráno ustanovení § 310 a ustanovení § 311 zákoníku 

práce a vysvětleny základní pojmy pojící se s tímto institutem. Bude popsána problematika 

předběžných opatření ve sporech vyplývajících z konkurenčních doložek a na konci této kapitoly 

se pokusím nastínit mé úvahy de lege ferenda. Náležitosti doložky budou podrobně rozebrány a 

zanalyzovány, k čemuž budu především používat českou judikaturu, literaturu a názory odborné 

společnosti k dané problematice. Ve sporných či neřešených otázkách budu nahlížet do zahraniční 

literatury a judikatury, která může posloužit jako inspirační zdroj.  
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Třetí a také poslední kapitola této diplomové práce se bude pojednávat o ujednáních 

obdobných konkurenční doložce, tedy určitých ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 

které slouží k ochraně různých podnikatelských zájmů zaměstnavatele a na druhou stranu omezují 

zaměstnance po skončení jeho pracovního poměru. Jako první budou rozebrány dohody o 

mlčenlivosti, a to jejich využití v českém i zahraničním pracovním právu a bude provedena 

komparace s konkurenčními doložkami. Následně bude věnována část diplomové práce non-

solicitation clauses, které jsou v českém právním řádu opomíjeným institutem, ale ve společnosti 

velmi chtěným a potřebným. Bude popsáno jejich fungování v zahraniční a možnost 

vymahatelnosti v České republice. V předposlední části této kapitoly se pokusím vysvětlit podstatu 

dvou institutů využívaných především v angloamerickém právním sytému a blízce souvisejících 

s omezujícími ujednáními, a to konkrétně garden leave clauses a blue pencil doctrine. Na závěr se 

pokusím, vzhledem k informacím získaných v průběhu tvorby a sepisování práce, formulovat 

určitý návrh včlenění dohod o mlčenlivosti a non-solicitation clauses do českého právního řádu.   
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1. Historie konkurenční doložky na území České republiky 

 

První kapitola si klade za cíl nastínit historii a vývoj konkurenční doložky a jiného 

konkurenčního jednání zaměstnance po skončení pracovního poměru na území České republiky. 

Bude popsáno období od první republiky vzniklé dnem 28. října 1918 do účinnosti aktuálního 

zákoníku práce, se zaměřením na období od vzniku samostatné České republiky, tedy od roku 

1993.  

Konkurenční doložka je institut, který se i v současné době nadále vyvíjí a mění. Má 

dlouhou historii sahající až do druhé poloviny 19. století, kdy s ohledem na postupný rozvoj 

hospodářství a obchodu začalo být nutné upravit vztahy mezi stranami pracovního poměru při 

trvání takového poměru i po jeho skončení. S rozvojem hospodářství a obchodu nastal nový 

problém spočívající v možném konkurenčním jednání zaměstnance vůči zaměstnavateli před, v 

průběhu i po skončení pracovního poměru a snaha zaměstnavatele ochránit své podnikání, 

obchodní tajemství, informace, či výrobní postupy a zamezit zaměstnanci v ohrožujícím 

konkurenčním jednání. Zákonná úprava za bývalého Rakouska-Uherska nenechala tuto 

problematiku dlouho neřešenou a byl přijat zákon č. 227/1859 ř. z., živnostenský řád a zákon č. 

1/1863 ř. z., obchodní zákoník. Tyto zákony můžeme nazvat pouze jako drobné pokusy o úpravu 

konkurenčního jednání, protože jejich kvalita a obsah byly pro nově vzniklé otázky a problémy 

zcela nevyhovující a nedostatečné. Konkurenční doložky a podobná ujednání byly ovšem dále 

uzavírány i bez specifické zákonné úpravy, jako dobrovolné smluvní ujednání mezi stranami 

pracovněprávního poměru. O jejich platnosti či neplatnosti posléze rozhodovaly soudy 

s přihlédnutím k zásadám dobrých mravů, veřejného pořádku či snahám o vyvážení práva a 

povinností na obou stranách ujednání. Soudy velmi často ujednané podmínky konkurenčních 

doložek moderovaly, a to vzhledem k tomu, aby nebylo oslabeno postavení zaměstnance jako 

slabší strany.2 

 

1.1. Konkurenční doložka mezi počátkem první republiky a koncem roku 1965 

Prvním lépe vyhovujícím zákonem s dostatečnou formou a obsahem řešícím konkurenční 

vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem po skončení pracovního poměru byl zákon č. 

20/1910 ř.z., o služební smlouvě obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném 

postavení (dále jen „zákon o obchodních pomocnících“). Po první světové válce byl tento zákon 

recipován zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n. (recepční norma) do právního řádu nově vzniklého 

                                                 
2 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde, 2008, s. 31-34. 
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Československa. Zákon o obchodních pomocnících obsahoval především ustanovení 

dispozitivního charakteru, ovšem konkrétně úprava konkurenční doložky byla zcela kogentní. 

Stejně jako tomu bylo i v německé úpravě, která byla inspirací pro vytvoření ustanovení upravující 

konkurenční jednání po skončení pracovního poměru.3 

Nový zákon o obchodních pomocnících obsahoval ve svém ustanovení § 36 a ustanovení 

§ 37 jasné požadavky pro platnost konkurenční doložky, která se dala definovat jako určitá úmluva 

či dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která omezovala zaměstnance po určitou dobu 

po skončení služebního poměru vykonávat jinou přesně definovanou výdělečnou činnost. První 

z požadavků byla nutnost, aby zaměstnanec v době uzavření dosáhl věku alespoň 24 let, tedy aby 

byl dle tehdejšího práva zletilý. Zaměstnanci dále musel v rozhodném období jednoho roku před 

skončením pracovního poměru náležet plat v minimální výši 4000 Korun, ve kterých byla zahrnuta 

naturální i peněžní složka. Jako další z podmínek je třeba uvést limitaci doby sjednání konkurenční 

doložky, která mohla být sjednána maximálně po dobu jednoho roku od skončení pracovního 

poměru s omezením jen na činnosti shodné s obchodním odvětvím zaměstnavatele. Dále zde byla 

alternativa nemožnosti dodržení konkurenční doložky, pokud by neslušně ztěžovala 

zaměstnancovu výživu. V případě sjednání platné konkurenční doložky a jejího následného 

porušení, mohl zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat smluvenou smluvní pokutu, která 

vylučovala uplatnění práva na náhradu škody.4 

Zákon o obchodních pomocnících platil na území Československa až do roku 1935, kdy 

byl nahrazen zákonem č. 154/1934 Sb. z. a n., o pracovním poměru soukromých úředníků, 

obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (dále jen „zákon o 

soukromých zaměstnancích“). Tento zákon se předešlým silně inspiroval a úpravu konkurenční 

doložky nově upravovaly opět kogentní ustanovení § 47 až ustanovení § 49 zákona o soukromých 

zaměstnancích. Zákon o soukromých zaměstnancích se vztahoval na větší okruh osob než zákon 

předešlý, a dokonce ve svém ustanovení § 1 uváděl demonstrativní výčet osob. Zmiňoval například 

osoby pracující v peněžních institucích, pojišťovacích institucích nebo advokátních kancelářích, 

tedy vždy osoby pracující na vyšších pozicích. Zajímavostí bylo, že pracovní smlouva jako taková 

nemusela být uzavřena v písemné formě, avšak naopak zákon5 ke sjednání konkurenční doložky 

nově stanovoval nutnost písemné formy pod hrozbou neplatnosti. Doložka mohla být sjednána 

samostatně, tak i jako součást písemné pracovní smlouvy či smlouvy kolektivní nebo hromadné.6 

                                                 
3 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde, 2008, s. 31-34. 
4 Ustanovení § 36 a § 37 zákona o obchodních pomocnících. 
5 Ustanovení § 47 odst. 4. zákona o soukromých zaměstnancích. 
6 DOLEŽÍLEK, Jiří. Soutěžní doložka v českém pracovním právu. Právní rozhledy. 1996, č. 10, s. 433. 
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Co se týče dalších podmínek, zletilost (již ve 21 letech) a určitý minimální plat (nově 18 000 Kč 

ročně) zůstaly, ovšem přidala se k nim podmínka třetí, a to nutnost zaměstnance mít alespoň 

obecné možnosti či příležitosti nahlédnout do výrobních nebo obchodních tajemství 

zaměstnavatele. Nesplnění i jedné z těchto tří podmínek způsobovalo její absolutní neplatnost.7 

Opět mohla být doložka sjednána maximálně na dobu jednoho roku ode dne skončení pracovního 

poměru zaměstnance s výjimkou výjimečné možnosti prodloužení až na 5 let s odpovídajícím 

finančním vyrovnáním. Pokud byla sjednána smluvní pokuta (v zákoně konvenční pokuta8) za 

porušení závazku, považovala se za tzv. paušalizovanou náhradu škody, což znamená, že již 

nebylo možno žádat žádnou náhradu škody či jinou kompenzaci za porušení. Zákon také řešil 

neplatnost doložky, která nastávala pokud: „zruší-li zaměstnanec pracovní poměr z důležitého 

důvodu zaviněného zaměstnavatelem a prohlásí-li do měsíce písemně, že nepokládá úmluvu za 

závaznou.“ a „zruší-li zaměstnavatel předčasně pracovní poměr bez důležitého důvodu anebo 

vypoví-li zaměstnance, nemaje věcných důvodů ani důležitého důvodu z jeho osoby, a nezaváže-li 

se, že po čas omezení bude mu platiti plný plat, který měl zaměstnanec při skončení pracovního 

poměru, nebo neplatí-li, ač byl upomenut.“9 Zákon o soukromých zaměstnancích byl v účinnosti 

až do 1.1.1966, ovšem po roce 1948 se některé jeho ustanovení staly obsoletními z důvodu změny 

politické moci, uspořádání vztahů v poměru zaměstnanec a zaměstnavatel a rezignaci státu na 

systém volné ekonomické soutěže. 

Mělo by být zmíněno, že v období mezi vznikem první republiky a rokem 1966 se ještě o 

konkurenční doložce v širším smyslu zmiňovaly i další předpisy, jako například zákon č. 239/1924 

Sb. z. a n., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů a zákon 

č. 189/1936 Sb. z. a n., o pracovním poměru redaktorů.  

 

1.2. Konkurenční doložka mezi lety 1966 až 1993 

V návaznosti na politickou situaci od roku 1948 v Československu bylo zcela jasné, že se 

politická socialistická ideologie promítne i do zákonů, tudíž i do pracovněprávních vztahů a jejich 

zákonné úpravy. V tomto smyslu se pro české pracovní právo v tehdejší době stal zcela 

přelomovým zákonem zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce s účinností od 1.1.1966 (dále jen 

„zákoník práce z roku 1965“). Tento zákon zcela potlačil volnou soutěž mezi zaměstnavateli, 

jakož i přirozenou poptávku a nabídku na trhu práce tím, že do pozice zaměstnavatele postavil 

                                                 
7 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde, 2008, s. 36. 
8 Ustanovení § 49 zákona o soukromých zaměstnancích. 
9 Ustanovení § 48 zákona o soukromých zaměstnancích. 
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vždy de facto stát jako stranu pracovního poměru. Z tohoto důvodu již nebylo úpravy konkurence 

jako takové ani konkurenční doložky potřeba. Proto zákon neobsahoval žádné ustanovení řešící 

konkurenci po skončení pracovního poměru podobné tomu v předešlých letech. Situace se bohužel 

nezměnila až do Sametové revoluce v roce 1989, po které se opět začaly v souvislosti s nástupem 

tržního hospodářství vytvářet opětovné tendence na zahrnutí úpravy konkurenčních doložek do 

právního řádu.  

 I přes snahy zaměstnavatelů a poměrně ustálenou praxi soudů, první tři novely zákoníku 

práce z roku 1965 nepřinesly v úpravě konkurence po skončení pracovního poměru zaměstnance 

žádné přelomové změny. Novelizovaná ustanovení se týkala pouze ochrany zaměstnavatele před 

konkurenčním jednáním během pracovního poměru zaměstnance s tím, že zásadní byla druhá 

novela provedená zákonem č. 231/1992 Sb., která řešila možnosti zaměstnance provádět jinou 

výdělečnou aktivitu v aktualizovaném znění ustanovení § 75 zákoníku práce z roku 1965. 

Zaměstnavatelé se tedy museli uchylovat, stejně jako tomu bylo před rokem 1910, k uzavírání 

konkurenčních doložek individuálně bez jakéhokoliv zákonného základu. Tato praxe ovšem vedla 

opět k problému ze strany soudů a možnosti moderace tvrdosti takto individuálně uzavřených 

konkurenčních doložek. V odborné společnosti nepanovala shoda, zda takovéto doložky mohou 

být vůbec platně uzavřené, o čemž bude pojednávat následující podkapitola.10 

 

1.3. Konkurenční doložka od roku 1993 do účinnosti aktuálního zákoníku práce  

Pro konkurenční doložky bylo období po vzniku České republiky velice bouřlivým. 

V rozmezí roku 1993 a 2007 udělal vývoj konkurenčních doložek velký skok kupředu a celé toto 

období mělo zásadní dopad na podobu současného zákoníku práce a všeobecně pracovního práva.  

 

1.3.1. Nepřítomnost úpravy konkurenční doložky v českém právním řádu a spory odborné 

společnosti  

Jak již bylo zmíněno výše, ani po vzniku samostatné České republiky (1. ledna 1993) 

nebyla vyřešena otázka absence úpravy konkurence po skončení pracovního poměru zaměstnance 

v českém právním řádu.  Jeden z názorů byl, že se na tyto konkurenční vztahy zaměstnance a 

zaměstnavatele aplikuje obchodní právo a jeho úprava obchodního tajemství jako skutková 

podstata nekalosoutěžního jednání. S tímto názorem ovšem nesouhlasili někteří autoři, například 

Marie Salačová, která ve svém článku vyzdvihuje fakt, že zaměstnanec není podnikatel, a že po 

                                                 
10 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde, 2008, s. 59. 
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něm není spravedlivé požadovat náhradu za porušení obchodního tajemství, když to není možné 

požadovat ani dle obchodního práva po řídících osobách obchodních společností či družstev.11 

Další problematickou otázkou řešenou mnohokrát teoreticky i v praxi, bylo, zda 

individuálně uzavřenou konkurenční doložkou vzniká závazek klasifikovaný dle občanského 

zákoníku, či dle zákoníku práce. Obě tyto teorie měly své zastánce i odpůrce a dále budou 

nastíněny hlavní argumenty pro i proti.  

Hlavním argumentem zastánců teorie konkurenční doložky jako závazku 

občanskoprávního bylo, že se doložka vztahovala až na dobu po skončení pracovního poměru 

zaměstnance, tudíž se se jednalo o závazek nový, který se uzavíral dle ustanovení § 51 zákona č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník z roku 1964“) jako inominátní 

smlouva.12 Naopak stěžejním bodem proti této teorii bylo samotné znění tehdejšího občanského 

zákoníku, které vylučovalo pod hrozbou neplatnosti vzdání se práv, jež mohou v budoucnosti 

teprve vzniknout.13 

Podíváme-li se na to z druhého pohledu, příznivců teorie konkurenční doložky jako 

pracovněprávního závazku bylo více, a to především díky zohlednění specifického vztahu 

zaměstnance vůči zaměstnavateli a postavení zaměstnance jako slabší strany, které náleží z povahy 

věci větší ochrana během i po skončení pracovního poměru zaměstnance. 14 Na rozdíl od 

občanského práva byla v pracovním právu omezena smluvní volnost stran, a to v ustanovení § 242 

odst. 1 písm. a) a ustanovení § 244 odst. 1 zákoníku práce z roku 1965.  Z toho plyne, že v případě, 

kdy zákoník práce z roku 1965 neupravoval určitý institut, nemohly jej strany uzavřít jako 

nepojmenovanou smlouvu, jak tomu bylo v případě občanského práva. 

Ani jeden z názorových směrů ovšem nevyřešil zásadní otázku, zda mohla být někdy 

konkurenční doložka vůbec uzavřena jako platné a vymahatelné ujednání. K této problematice se 

vyjádřil Jan Kostečka ve svém článku tak, že konkurenční doložka uzavřená dle zákoníku práce, 

tak i dle občanského zákoníku, je absolutně neplatná z důvodu neslučitelnosti se základními 

zásadami vyjádřenými v ústavním pořádku České republiky, především se článkem 1 a článkem 

26 Ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Listina“).15 I přes další opačné názory naopak podporující platnost uzavřených 

                                                 
11 SALAČOVÁ, Marie. K tzv. konkurenčním doložkám v pracovních smlouvách. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 

1996, roč. 4, č. 6, s. 267. 
12 Např. SALAČOVÁ, Marie. K tzv. konkurenčním doložkám v pracovních smlouvách. Právní rozhledy. Praha: C. 

H. Beck, 1996, roč. 4, č. 6, s. 267. 
13 Ustanovení § 274 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964. 
14 Např. DOLEŽÍLEK, Jiří. Soutěžní doložka v českém pracovním právu. Právní rozhledy. 1996, č. 10, s. 433. 
15 KOSTEČKA, Jan. Přípustnost smluvního závazku nekonkurovat zaměstnavateli po skončení zaměstnaní. Právní 

rozhledy. 1993, č. 3, s. 73. 
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konkurenčních doložek a vydané odborné články různých autorů, tuto teorii dokázala zvrátit a 

upevnit postavení konkurenčních doložek až následná judikatura soudů České republiky.  

 

1.3.2. Přelomová judikatura soudů České republiky ve věcech konkurenčních doložek  

Jako jeden z důvodů nutnosti řešení problematiky konkurenčních doložek bych zmínila, že 

po roce 1989 a samozřejmě i následně po vzniku České republiky neustále přibývali zahraniční 

investoři vstupující na český trh. Tito investoři chtěli a byli motivováni chránit své podnikání před 

únikem know-how a jiných poznatků a informací, k čemuž využívali hojně institut konkurenčních 

doložek, protože v západní Evropě byl tento institut již běžně používán a bez problémů 

aplikován.16 Platnost individuálně uzavřených konkurenčních doložek v České republice zůstávala 

předmětem sporů až do doby přelomového nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 1. 11. 

1995, sp. zn. II. ÚS 192/95, všeobecně známým jako případ „Minolta“. Tento nález se stal 

základem pro budoucí podobu a výklad konkurenčních doložek v České republice a je často 

citovaným i v dnešní době. 

Předmětem výše uvedeného sporu byla situace, kdy zaměstnavatel společnost Minolta si 

přímo v pracovních smlouvách se zaměstnanci dohodl závazek zaměstnanců zdržet se podnikání 

ve shodném odvětví jako podnikání zaměstnavatele po dobu jednoho roku ode dne ukončení jejich 

pracovního poměru. Po případ porušení takového závazku, byla sjednána povinnost zaplatit 

pokutu ve výši šestinásobku hrubého měsíčního přijmu zaměstnance. Čtyři zavázaní zaměstnanci 

ovšem smluvní závazek porušili ještě před tím, než byl pracovní poměr ukončen, k čemuž došlo 

záhy po daném porušení. I přes vědomé porušení závazku zaměstnanci založením společnosti 

s ručeným omezeným se stejným předmětem podnikání jako předmět podnikaní zaměstnavatele, 

všichni čtyři zavázaní zaměstnanci odmítli zaplatit sjednanou smluvní pokutu, na což původní 

zaměstnavatel reagoval podáním žaloby na zaplacení smluvní pokuty k Okresnímu soudu 

v Českých Budějovicích jako soudu prvního stupně.17 

Okresní soud v Českých Budějovicích rozhodl rozsudkem ze dne 10. 6. 1993, č.j. 14 C 

339/92-60 tak, že žalobu podanou zaměstnavatelem zamítl z důvodu neplatnosti původních dohod 

obsažených v pracovních smlouvách a tuto neplatnost klasifikoval jako neplatnost od počátku. Své 

rozhodnutí zdůvodnil především zákazem analogie občanského zákoníku v pracovním právu a 

                                                 
16 TKADLEC, Matěj. Konkurenční doložka novou optikou Ústavního soudu. Epravo [online]. 29. 5. 2019 [cit. 2020-

09-29]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/konkurencni-dolozka-novou-optikou-ustavniho-soudu-

109413.html. 
17 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 1995, sp. zn. II. ÚS 192/95. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/konkurencni-dolozka-novou-optikou-ustavniho-soudu-109413.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/konkurencni-dolozka-novou-optikou-ustavniho-soudu-109413.html
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rozporem s Listinou základních práv a svobod.18 Žalobce (původní zaměstnavatel) se proti 

rozsudku odvolal k příslušnému soudu druhé instance, tedy ke Krajskému soudu v Českých 

Budějovicích. 

Po zvážení všech původních i nových argumentů žalobce i žalovaných, Krajský soud 

v Českých Budějovicích rozhodl rozsudkem ze dne 14. 1. 1994, č.j. 7 Co 2163/93-84 zcela 

rozdílně a opačně než soud první instance. Odvolací soud rozhodl, že žalovaní jsou povinni zaplatit 

smluvní pokutu, protože předmětné dohody v pracovních smlouvách byly uzavřeny platně. 

Z odůvodnění rozsudku je patrné, že odvolací soud považoval doložky uzavřené na základě 

občanskoprávních ustanovení neodporující žádnému ustanovení českého právního řádu ani 

dobrým mravům či veřejnému pořádku. Všechny položky dohod byly přiměřené pro obě strany 

závazku. Zaměstnanci uzavřeli ujednání dobrovolně a bez nátlaku a museli si být vědomi, že svou 

následnou konkurenční činností porušují dané ujednání a jejich jednání má povahu soutěžního a 

ohrožujícího podnikání pro žalobce.19 Všichni žalovaní považovali rozsudek odvolacího soudu 

založený na nesprávném právním posouzení dané věci, a proto podali dovolání k Vrchnímu soudu 

v Praze jako mimořádný opravný prostředek.  

Vrchní soud jako soud dovolací rozhodl rozsudkem ze dne 20. 1. 1995 sp. zn. 6 Cdo 105/94 

tak, že původní rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích zrušil a celou věc vrátil 

Krajskému soudu v Českých Budějovicích k novému projednání. Při takto zrušeném a navráceném 

rozsudku je soud nižší instance vázán právním názorem dovolacího soudu (Vrchního soudu), který 

spočíval na argumentech kogentnosti norem pracovního práva, jakožto omezení smluvní volnosti 

v pracovněprávních předpisech. Z tohoto důvodu dovolací soud vyvodil pracovněprávní povahu 

daného závazku. Tehdejší zákoník práce z roku 1965 ve svém ustanovení § 246 až ustanovení § 

248 připouštěl jako možnost zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů jen tři 

možnosti, a to konkrétně srážky ze mzdy, ručení a zástavní právo. Smluvní pokuta mezi 

zajišťovacími instituty jmenována nebyla, tudíž nemohla být díky kogentnosti ustanovení nikdy 

ani platně sjednána. Vrchní soud dále o dohodnutém závazku konstatoval, že porušoval čl. 26 odst. 

1 Listiny a čl. 1 věty druhé Listiny a možnost se v předmětném případě dovolávat soudní ochrany 

přes úpravu práva obchodního tajemství a nekalosoutěžního ujednání.20  

Rozsudkem Vrchního soudu v Praze byla tedy celá věc vrácena Krajskému soudu 

v Českých Budějovicích, který rozhodl rozsudkem ze dne 12. 4. 1995 sp. zn. 7 Co 524/95 tak, že 

                                                 
18 Rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 6. 1993, č. j. 14 C 339/92-60. 
19 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 1. 1994, č.j. 7 Co 2163/93-84. 
20 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 1. 1995, sp. zn. 6 Cdo 105/94. 



 

11 

 

 

potvrdil původní rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 6. 1993, č.j. 14 C 

339/92-60.21 

Proti potvrzovacímu rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 4. 1995 

sp. zn. 7 Co 524/95 podal žalobce (nově navrhovatel) ústavní stížnost k Ústavnímu soudu České 

republiky, který rozhodl nálezem Ústavního soudu České republiky ze dne 1. 11. 1995 sp. zn. II. 

ÚS 192/95.  

Navrhovatel v ústavní stížnosti uplatnil námitky spočívající v porušení základních práv a 

svobod chráněných ústavním pořádkem. Z tohoto důvodu se Ústavní soud České republiky danou 

věcí zabýval. Ústavní soud konstatoval, že není rozhodné posouzení daného ujednání stran jako 

občanskoprávního či pracovněprávního, protože ani jedno nevylučuje nutnost zachování rovnosti 

dle čl. 26 Listiny, tedy v rovnosti v právu podnikat. Z povahy věci má rovnost jako taková povahu 

akcesorickou, tudíž se vždy váže k jinému základnímu právu a vykládá se ve spojitosti s ním. 

Ústavní soud byl toho názoru, že napadená rozhodnutí porušují ústavní pořádek České republiky, 

konkrétně čl. 1 větu první Listiny, čl. 3 odst. 1 Listiny a čl. 26 Listiny. Pochybení viděl v tom, že 

předmětná rozhodnutí založila nerovnost na straně navrhovatele tím, že poznatky o obchodní 

činnosti, know-how či jiné skutečnosti podnikatelské hodnoty byly uvolněny bez náhrady 

k aplikaci jiným osobám (resp. původním žalovaným). Dále pak Ústavní soud pro upřesnění a 

budoucí výklad konkurenčních doložek či ujednání jim podobným formuloval názor, že vždy se 

musí při hodnocení platnosti uzavření takovéto konkurenční doložky přihlédnout k dalším 

aspektům, jako je například délka doby závazku, výše sjednané smluvní pokuty, délka a podoba 

pracovního poměru nebo povaha provozu. Z výše uvedených důvodů Ústavní soud napadené 

rozhodnutí zrušil.22 

Jak jsem již zmiňovala v úvodu této podkapitoly nález Ústavního soudu České republiky 

sp. zn. II. ÚS 192/95 se stal přelomovým v nahlížení na výklad a aplikaci konkurenčních doložek 

v pracovním právům a zcela tak vyvrátil předchozí názory o úplném vyloučení tohoto institutu 

v pracovním právu.23 

 

                                                 
21 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 4. 1995, sp. zn. 7 Co 524/95. 
22 Nález Ústavního soudu ze dne 1.11.1995, sp. zn. II. ÚS 192/95. 
23 PILTZ, Albrecht a Oliver IMELMANN. Poznámka k rozhodnutí Ústavního soudu České republiky z 1. 11. 1995. 

Právní rozhledy. 1996, č. 8., s. 361.  
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1.3.3. Novela zákoníku práce z roku 1965 zákonem č. 155/2000 Sb. a zákonem č. 46/2004 

Sb. 

I přes snahu odborníků a jednotlivců na straně zaměstnavatelů nedošlo ani v celých 

devadesátých letech minulého století k včlenění právní úpravy konkurenční doložky do českého 

právního řádu, a proto byla vykládána jen s ohledem na ustálenou judikaturu soudů. To se ovšem 

změnilo novelou zákoníku práce z roku 1965 zákonem č. 155/2000 Sb. Tato novela je známá jako 

tzv. harmonizační novela, která měla respektovat tendence a snahy harmonizace českého 

pracovního práva s evropským právem. Původní návrh novelizujícího zákona neobsahoval žádné 

ustanovení týkající se konkurenčních doložek. Úprava se do novely promítla až poslaneckým 

pozměňovacím návrhem poslance Václava Krásy, z tohoto důvodu o novém ustanovení § 29 odst. 

2 zákoníku práce z roku 1965 nemluví ani důvodová zpráva k novele.24 Možná právě díky 

urychlenému a neplánovanému zahrnutí institutu do právního řádu novelou, nebyla tato úprava 

zdařilá. Zákonodárce se zde nejspíše inspiroval právní úpravou smluv o obchodním zastoupení, 

ale už nezohlednil specifickou povahu pracovního práva s rozdílem od obchodněprávní úpravy. 

To způsobovalo vnitřní rozporuplnost a nejasnost ustanovení, což vedlo k velkým výkladovým 

problémům.25 

Samotné ustanovení § 29 odst. 2 zákoníku práce z roku 1965 ve znění zákona č. 155/2000 

Sb. mělo tuto podobu: „Ve smlouvě lze písemně dohodnout, že zaměstnanec nesmí po ustanovenou 

dobu, nejdéle však jeden rok po skončení pracovního poměru, vykonávat pro jiného 

zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo 

jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele, a to za podmínek, za 

nichž to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat; za porušení takového závazku může být 

sjednána přiměřená smluvní pokuta. Konkurenční doložka odporující uvedeným podmínkám je 

neplatná.“26 Je patrné, že dané ustanovení používalo mnoho pojmů bez přesného vyjádření a 

vysvětlení jejich významu, což způsobovalo aplikační problémy. Další velkou slabinu můžeme 

spatřovat v tom, že ustanovení zakládalo nerovnost mezi smluvnímu stranami tím, že více stranilo 

zaměstnavatelům a nezohledňovalo specifičnost pracovního práva v postavení zaměstnance jako 

slabší strany. Tyto nedostatky pak byl nucen řešit Nejvyšší soud České republiky ve své 

rozhodovací činnosti.27   

                                                 
24 Sněmovní́ tisk 484/3, Pozměňovací návrhy k tisku 484/0, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998-2002. 
25 SOUČKOVÁ, Marie. Zákoník práce: komentář. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004, xxiv, 964 s., str. 93. 
26 Ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce ve znění provedeném zákonem č. 155/2000 Sb. 
27 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.8.2004, sp. zn. 21 Cdo 525/2004 nebo rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 11.4.2002, sp. zn. 21 Cdo 1276/2001. 
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Pro konkurenční doložky se stala velkým krokem dopředu až novelizace zákoníku práce 

z roku 1965 zákonem č. 46/2004 Sb. Tato novela s účinností od 1.1.2005 zrušila problematické 

ustanovení § 29 odst. 2 zákoníku práce z roku 1965, které bylo nahrazeno zcela novým 

ustanovením § 29a zákoníku práce z roku 1965 čítajícím celkem 7 odstavců. Tato novela si kladla 

za cíl především odstranit terminologická a systémová pochybení, což se vesměs zadařilo.28 Jako 

nejdůležitější změny oproti předchozí úpravě vnímám především zúžení okruhu zaměstnanců, se 

kterými mohla být konkurenční doložka uzavřena nebo stanovení minimální výše peněžitého 

vyrovnání. Tato úprava byla natolik zdařilá, že byla s drobnými odchylkami převzata do 

aktuálního zákoníku práce, tedy do zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů. Z tohoto důvodu se budu zabývat konkrétními aspekty a pojmy charakteristickými pro 

úpravu konkurenčních doložek až v následující kapitole řešící aktuální podobu konkurenčních 

doložek v zákoníku práce.  

                                                 
28 KOCINA, Jan. Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora 

v Praze, 2000, č. 9, s. 56. 
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2. Konkurenční doložka dle aktuálního zákoníku práce 

Kapitola druhá bude pojednávat o aktuální úpravě konkurenční doložky v českém právním 

řádu, konkrétně v ustanovení § 310 a § 311 zákoníku práce. Bude zkoumat jak zákonnou úpravu 

a její přesné náležitosti, tak i problémy vznikající s ohledem na aplikaci konkurenční doložky 

v praxi. V poslední podkapitole budou nastíněny návrhy de lege ferenda, kde budu inspiraci čerpat 

především v návaznosti na komparaci s právní úpravou států mimo Českou republiku, především 

států angloamerického systému práva.    

 Konkurenční doložku můžeme chápat jako určité ujednání spočívající ve vzájemném 

(synallagmatickém) závazku, v němž si bývalý zaměstnanec a zaměstnavatel poskytují navzájem 

určitý hospodářský prospěch. Tento prospěch můžeme spatřovat především v závazku 

zaměstnance po skončení svého pracovního poměru využívat své kvalifikace jen v omezeném 

rozsahu. Tomuto závazku zaměstnance zároveň koresponduje závazek zaměstnavatele, který toto 

omezení adekvátně kompenzuje.29 

 Aktuální zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007. Před účinností tohoto zákona byla konkurenční doložka 

upravena v ustanovení § 29a zákoníku práce z roku 1965 ve znění zákona č. 46/2004 Sb. Úprava 

to byla zdařilá, proto současný zákoník práce znění původního ustanovení s malými odchylkami 

přebral. Když se vzdálíme od konkurenčních doložek, samotný zákoník práce byl od doby jeho 

přijetí několikrát novelizován. Nejnovější novela je spojena s dělenou účinností, konkrétně 

s datem 30. 7. 2020 a s počátkem roku 2021, a přináší zásadní změny v pravidlech počítání 

dovolené, zavedení sdíleného pracovního místa atd. Jako zásadní změnu také vnímám novelu 

provedenou s ohledem na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 

zákoník“) s účinností od 1. 1. 2014, která nijak výrazně nezměnila podstatu zákoníku práce, ale 

terminologicky ho přizpůsobila, aby vyhovoval pojmům a institutům používaným v občanském 

zákoníku. Co se týče konkrétně ustanovení řešící konkurenční doložky, ustanovení § 310 a § 311 

zákoníku práce bylo od jeho účinnosti novelizováno jen jednou, a to novelou č. 365/2011 Sb. 

s účinností od 1. 1. 2012. Touto novelou byl nahrazen pojem „konkurenční dohoda“ za pojem 

„konkurenční doložka“, minimální přiměřené peněžité vyrovnání bylo sníženo na jednu polovinu 

průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, a dále byla zakotvena možnost sjednání 

konkurenční doložky již ve zkušební době, což před novelou bylo zcela vyloučeno.30 

                                                 
29 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1276/2001. 
30 Srov. ustanovení § 310 Zákoníku práce ve znění před novelou účinnou od 1. 1. 2012. 
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2.1. Konkurenční doložka vs. ústavní pořádek České republiky 

Právo na svobodnou volbu povolání, podnikat a získávat prostředky pro své životní potřeby 

prací řadíme mezi hospodářská, sociální a kulturní práva vymezena přímo v ústavním pořádku 

České republiky, konkrétně v čl. 26 Listiny. Tento článek ve svém 1. odstavci stanovuje, že „každý 

má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat 

jinou hospodářskou činnost.“31 Listina také garantuje právo získávat prostředky pro své životní 

potřeby prací. Hospodářská, sociální a kulturní práva nazýváme jako práva druhé generace 

rozvíjející se primárně po druhé světové válce, jsou příznačná pro sociální stát a zpravidla vyžadují 

určité plnění ze strany státu. Konkrétně právo na svobodnou volbu povolání bylo zakotveno již 

v 19. století, což dokazuje, že se jedná spíše o klasickou liberální svobodu přirozenoprávní 

doktríny.  V principech státu založeném na tržním hospodářství mají práva uvedená v čl. 26 Listiny 

ve spojení s ochranou vlastnictví neodmyslitelný význam a bez jejich garance právním řádem 

nemůžeme mluvit o státu založeném na principu tržní ekonomiky. Právo na svobodnou volbu 

povolání musíme odlišovat od práva na práci. Na jedné straně nám stojí povinnost státu zachovávat 

a v co nejmenší míře omezovat právo na svobodnou volbu podnikání, v čemž lze spatřovat 

klasický princip tržní ekonomiky. Na druhé straně máme typický princip sociálního státu, a to 

povinnost státu k vytváření podmínek pro práci, která by obstarala zajištění životních potřeb 

populace.32  

Pro všechny výše uvedená práva platí znění čl. 4 odst. 4 Listiny, který nám udává aplikační 

pravidlo stanovující, že vždy musí být šetřena podstata a smysl těchto práv. Práva uvedená v čl. 

26 řadí Listina mezi práva, kterých je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato 

ustanovení provádějí.33 Prováděcími zákony ve vztahu k čl. 26 Listiny můžeme chápat především 

zákoník práce a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Úprava práva na svobodnou volbu povolání, podnikat a získávat prostředky pro své životní 

potřeby prací není upravena pouze v Listině, ale nalezneme ji i v mezinárodních dokumentech a 

smlouvách, jako je například Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, Mezinárodní pakt 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech nebo Evropská sociální charta.  

Konkurenční doložkou si strany dobrovolně smluvně omezují právo na svobodnou volbu 

povolání, podnikat a získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Proto takovou doložku 

musíme považovat za výjimečný institut, který zasahuje do ústavně zaručených práv. Z tohoto 

                                                 
31 Čl. 26 odst. 1 Listiny. 
32 WINTR, Jan In: PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. 

Student (Leges), s.637-639. 
33 Čl. 41 odst. 1 Listiny. 



 

16 

 

 

důvodu je důležité při uzavírání konkurenční doložky vždy šetřit práv a omezovat právo jen 

v nejužším možném rozsahu a zvažovat možné mírnější alternativy.  Při soudním sporu by soud 

měl vždy přihlížet ke znění a významu čl. 26 Listiny, vykládat ho tak, aby nevznikla nedůvodná 

újma ani jedné ze stran. Při posuzování vždy bude nutno hledat určitou hranici mezi přílišným 

omezováním zaměstnavatele znemožňováním svobodného podnikání a mírou svobody 

zavázaného zaměstnance, který se smluvně doložkou omezil na svých právech. Toto pravidlo 

neplatí pouze pro konkurenční doložky, ale pro všechny omezující ujednání po skončení 

pracovního poměru, blíže popsané ve třetí kapitole této diplomové práce.  

 

2.2. Konkurenční doložka jako závazek po skončení pracovního poměru 

Tato podkapitola se bude věnovat obecnému vymezení konkurenční doložky jako závazku 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem po skončení pracovního poměru, bude popisovat obecnou 

úpravu a v následujících podkapitolách budou dále rozvinuty problematické části, otázky a návrhy 

týkající se této problematiky. 

Konkurenční doložka je dvojstranným právním jednáním, k jehož vzniku je zapotřebí 

vzájemná shoda stran o uzavření doložky i jejích podmínkách. Lze ji chápat jako preventivní 

institut, který má za cíl zamezit zneužití informací a střetu zájmů mezi stranami pracovního 

poměru. Konkurenční doložka zavazuje zaměstnance nekonkurovat až po skončení jeho 

pracovního poměru, tím se liší od úpravy zákazu konkurence po dobu pracovního poměru bez 

souhlasu zaměstnavatele.34 Dalším rozdílem je, že zákaz konkurence dle ustanovení § 304 

zákoníku práce plyne přímo ze zákona pro každou výdělečnou činnost zaměstnance kromě výkonu 

vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti, a není nutno žádného dalšího 

speciálního smluvního ujednání, jako je tomu u konkurenční doložky.  

Je důležité podotknout, že i za předpokladu, kdy zaměstnavatel se zaměstnancem mezi 

sebou nemají uzavřenou konkurenční doložku a zaměstnanec se dopustí konkurenčního jednání, 

se může zaměstnavatel ve specifické situaci domoci svého práva a náhrady. Je to za situace, kdy 

zaměstnanec naplní svým konkurenčním jednáním generální klauzuli nekalé soutěže nacházející 

se v ustanovení § 2976 občanského zákoníku.35 Nejčastěji bývalí zaměstnanci svým jednáním při 

porušení pravidel nekalé soutěže naplňují skutkovou podstatu porušení obchodního tajemství či 

parazitování na pověsti. Pokud se porušení nekalé soutěže zaměstnancem opravdu potvrdí, má 

                                                 
34 Ustanovení § 304 zákoníku práce. 
35 K tomuto blíže v podkapitole 2.7. této diplomové práce. 
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zaměstnavatel právo ze zákona požadovat na bývalém zaměstnanci zdržení se či odstranění 

závadného stavu, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání bezdůvodného obohacení.36  

 

2.2.1. Uzavření konkurenční doložky 

Zákoník práce předepisuje pro uzavření konkurenční doložky taxativně písemnou formu. 

Současně stanovuje požadavek na písemnou formu i pro její výpověď a odstoupení.37 Nedodržení 

tohoto požadavku způsobuje neplatnost celé doložky. Konkurenční doložka se vždy pojí k výkonu 

pracovní činnosti, avšak její vznik není navázán přímo na pracovní smlouvu, proto může být 

kdykoliv uzavřena i jako samostatné právní ujednání. Tak se často děje, pokud pracovní poměr 

vzniká na základě jmenování, nikoliv pracovní smlouvy.38 Z toho také plyne, že může být uzavřena 

ve stejný časový okamžik jako pracovní smlouva, ale strany se mohou dohodnout o uzavření i 

mnohem později. V praxi se tak bude dít často, protože ne vždy si je zaměstnavatel jistý nebo ví 

ve chvíli, kdy zaměstnance přijímá, jak moc velkou posilou bude do budoucna pro jeho činnost a 

s jakými informacemi, kontakty a postupy se zaměstnanec seznámí během pracovního poměru, 

který může trvat i mnoho let a náplň a obsah práce se může měnit.  

Velkou změnu pro uzavírání konkurenční doložky přinesla novela zákoníku práce účinná 

od 1. 1. 2012, která nově dala možnost sjednávat doložku i při zkušební době zaměstnance. Před 

rokem 2012 mohla být sjednána až v okamžiku uplynutí zkušební doby. Nová úprava ovšem 

nebrání zaměstnavateli, aby si v doložce se zaměstnancem smluvil, že účinnost konkurenční 

doložky nastane až po uplynutí zkušební doby, kdy se zaměstnanec dostatečně osvědčí. Pokud si 

toto však strany nesmluví, závazek z doložky bude platný i v případě, kdy pracovní poměr skončí 

ve zkušební době po několika dnech či týdnech, což může být pro zaměstnavatele v souvislosti 

s vyplácením peněžitého vyrovnání zbytečně finančně zatěžující, a proto na to musí při sjednávání 

brát zřetel. Tuto novelu považuji za velice přínosnou. Předchozí úprava byla dle mého názoru 

nedostatečná a nezohledňovala možnost vyzrazení informací i do několika minut či hodin pomocí 

informačních technologií, což může být pro zaměstnavatele poškozující jak ve zkušební době 

zaměstnance, tak po jejím skončení.  

Zákoník práce na rozdíl od úpravy přijaté v sousedním Slovensku nezužuje možnost 

uzavření konkurenční doložky pouze na zaměstnance ve standardním pracovním poměru. Tato 

                                                 
36 SALAČ, Jiří. DVOŘÁK, Michal. Konkurenční doložka v praxi. Práce a mzda: Praha: ASPI, a.s, 2019, roč. 2019, 

č. 9, s. 14-19., s. 19. 
37 Ustanovení § 310 odst. 6 zákoníku práce.  
38 BĚLINA, Miroslav In: PICHRT, Jan. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 

2017. Praktický komentář. s.913. 
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možnost je zachována i pro zaměstnance vykonávající pracovní činnost na základě dohody o 

provedení práce a dohody o pracovní činnosti.39 

Česká právní úprava konkurenční doložky poněkud překvapivě nestanoví jako obligatorní 

náležitost vymezení její geografické působnosti, což vidím jako veliký nedostatek, který by měl 

být do budoucna odstraněn. Z praktického hlediska je velmi vhodné si sjednat na jakém 

konkrétním teritoriálním území se zaměstnanec musí po skončení svého pracovního poměru 

zdržovat konkurenční činnosti. Co se ale stane, když si strany teritoriální vymezení nedomluví a 

konkurenční doložka o jakémkoliv územním omezení mlčí? Každého napadne, že v takovém 

případě se bude omezení vztahovat pro celou Českou republiku, tato úvaha ovšem není správná. 

Abychom mohli danou problematiku dále rozvést, musíme znát pojem relevantní trh, který 

můžeme vykládat jako: „trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného 

použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní 

podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.“40 Tato definice není 

v odborné společnosti jedinou aplikovatelnou, avšak ze všech výkladů plyne, že jako relevantní 

trh lze označit území mnohem užší než celá Česká republika a naopak i mnohem širší, ve 

výjimečných případech můžeme spatřovat relevantní trh i jako trh celosvětový. Je to právě 

relevantní trh zaměstnavatele, kde nemůže zaměstnanec konkurovat, pokud nebylo územní 

omezení smluvně sjednáno. To ovšem v případě soudního sporu může způsobovat problémy 

především tím, že na zaměstnavateli leží důkazní břemeno, že zaměstnanec svým jednáním porušil 

doložku a toto porušení se dotklo jeho pole působnosti. I v případě sjednání územního omezení 

může dojít k problémům, a to i vzhledem k přeshraniční působnosti a rozdílnosti právních řádů 

států, kde doložka působí. K posouzení, do jaké jurisdikce věc spadá, se užijí normy 

mezinárodního práva soukromého.41 Může se stát, že si strany sjednají územní omezení například 

na určité státy, ale už nedomyslí, že ne všude ve světe jsou konkurenční doložky použitelným a 

vymahatelným institutem.  

Tak či tak, zaměstnavatel by měl být vždy schopen dokázat na jakém území vyvíjí svoji 

činnost, nachází se jeho relevantní trh a kde může být pro něj konkurenční činnost bývalého 

zaměstnance poškozující a ohrožující. Otázkou zůstává, jak by se vypořádaly soudy s případem, 

kdy má zaměstnavatel pouhý úmysl expandovat do jiného státu či okresu, a tento úmysl je 

zavázanému zaměstnanci znám a je s tím srozuměn. V případě, kdy toho zaměstnanec využije, 

                                                 
39 SUCHÁ, Barbora, Michal VRAJÍK a Tomáš ČERMÁK. Srovnání českého a slovenského zákoníku práce. Olomouc: 

ANAG, 2018. Práce, mzdy, pojištění., s. 300. 
40 Ustanovení § 2 odst. 2. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.    
41 TUREK, Roman. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2008, č.15., s. 541-550. 
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odejde od zaměstnavatele a zahájí konkurenční činnost právě na tomto území, které dost 

pravděpodobně nebude mít vymezeno ve své konkurenční doložce, je třeba považovat takové 

jednání za zcela jistě poškozující a proti dobrým mravům. 

Otevřená možnost ponechat sjednání geografického omezení konkurenčních doložek na 

vůli stran není v Evropě ani ve Spojených státech amerických úplně běžná, ale například ve Francii 

je zeměpisný rozsah omezen maximálně na územní Francie s výjimkou určitých specifických 

případů, o kterých rozhoduje soud. O jednom z nich rozhodoval francouzský Kasační dvůr 

v případě konkurenční doložky marketingového ředitele nadnárodní společnosti L'Oréal. Soud 

potvrdil zákaz konkurenční činnosti po dobu jednoho roku na území tehdy ještě evropského 

společného trhu, avšak podotkl, že se jedná o ojedinělý konkrétní případ, kde se přihlédlo k dalším 

náležitostem doložky a k relevantnímu trhu společnosti, který byl velmi široký.42  Na druhou 

stranu se k tomuto staví otevřeněji Německo, Itálie či Velká Británie. Britské soudy vycházejí při 

posuzování územního omezení i z rozsudku ve věci Intercall Conferencing Services Limited 

v Steer, řešící mimo jiné i dodržování celosvětové doložky o zákazu konkurence. Soud po zvážení 

všech konkrétních okolností případu, především postavení zaměstnance, jeho znalosti, možnost 

vyzrazení a míru následné újmy zaměstnavatele, rozhodl, že doložka není nastavena příliš široce 

a zaměstnanec by neměl vykonávat konkurující činnost po celém světě. Což je obrovský zásah to 

práv zaměstnance a je mu tím víceméně úplně znemožněna možnost pracovat ve svém oboru.43 

 

2.2.2. Okruh zaměstnanců, se kterými je možné konkurenční doložku uzavřít 

Nutno vzít v potaz, že konkurenční doložku nelze uzavřít s každým libovolným 

zaměstnancem. Zákoník práce nám vymezuje okruh osob, se kterými je možno doložku uzavřít. 

Jedná se o situaci, kdy „je to možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu 

informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u 

zaměstnavatele a jejichž by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.“44 

Zákoník práce v tomto ustanovení nepracuje s pojmem obchodního tajemství, a proto se k jeho 

výkladu nedá aplikovat ustanovení § 504 občanského zákoníku. Informace, poznatky, znalosti 

pracovních a technologických postupů zaměstnavatele můžeme považovat za určité chráněné 

know-how zaměstnavatele. Nelze generálně říci, které případy a které pracovní pozice splňují výše 

uvedenou definici, jedná se o subjektivní kritérium, a proto je k případům nutno přistupovat 

                                                 
42 Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 2002, 99-45.455, Inédit. 
43 Intercall Conferencing Services Ltd v Steer [2007] EWHC 519. 
44 Ustanovení § 310 odst. 2 zákoníku práce.  
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individuálně. Pokud by byla doložka uzavřena i přes nesplnění výše uvedených podmínek, byla 

by taková doložka neplatná. V praxi tak často splňují zákonné podmínky zaměstnanci na 

vrcholných pozicích, kteří mají přístup k informacím o chodu podniku, informacím o zákaznících, 

či zaměstnanci se specifickými znalostmi o technologických, výrobních či jiných postupech. Může 

se jednat například o finanční ředitele, právníky, auditory, IT specialisty nebo výzkumné 

pracovníky. Naopak osoby, které nepřichází do styku s informacemi ani dalšími relevantními 

položkami, těžko podmínky splní. Proto například s dělníky, řidiči či administrativními 

pracovníky nebude v klasickém případě možné doložku uzavřít.45  

Pod sankcí neplatnosti zákoník práce také stanovuje ve svém ustanovení § 311 nemožnost 

sjednání konkurenční doložky s pedagogickými pracovníky státních škol a školských zařízení s 

předmětem činnosti v oblasti školství, a dále pak s pedagogickými pracovníky v zařízeních 

sociálních služeb.  

 

2.3. Právní úprava ustanovení – kogentnost a dispozitivnost 

Jelikož je obecně soukromé právo založeno na zásadách autonomie vůle, mohou si strany 

ujednat svá práva a povinnosti za určitých podmínek odchylně od zákona.46 Proto další řešenou 

otázkou bude, zda je ustanovení § 310 zákoníku práce kogentní či dispozitivní. Před novelou 

zákoníku práce účinnou od 1. 1. 2012 bylo ustanovení řešící konkurenční doložku zahrnuto do tzv. 

taxativního výčtu kogentních ustanovení, od kterých se účastníci pracovněprávních vztahů 

nemohou odchýlit.47 Toto zařazení považuji za legislativní chybu zákonodárce, která byla později 

odstraněna.   

V současné podobě v ustanovení upravujícím konkurenční doložky můžeme nalézt úpravu 

částečně kogentní, částečně relativně kogentní i částečně dispozitivní. Nutno zmínit, že zde není 

žádný smluvní přímus, který by určoval povinnost takovou doložku uzavřít a celé uzavření této 

dohody či doložky je dáno na vůli stran.48 

Vzhledem k tomu, že nelze uzavřít doložku se zaměstnancem, který by současně 

nesplňoval podmínky v ustanovení § 310 odst. 2 zákoníku práce, můžeme tedy jako kogentní 

považovat úpravu okruhu zaměstnanců, se kterými lze doložku uzavřít. Dalším kogentním 

                                                 
45 ČECHTICKÁ, Alena. Znáte rozdíly mezi konkurenční doložkou a dohodou o mlčenlivosti? Personální a sociálně 

právní kartotéka. Praha: ASPI. Wolters Kluwer ČR, a. s., roč. 2016, č. 6., s. 2. 
46 Ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku.  
47 Ustanovení § 363 odst. 2 zákoníku práce ve znění před novelou účinnou od 1. 1. 2012. 
48 BĚLINA, Miroslav In: PICHRT, Jan. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 

2017. Praktický komentář. s.914-915. 
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ustanovením je ustanovení § 310 odst. 5 zákoníku práce, a to konkrétně úprava možnosti 

odstoupení zaměstnavatele od smlouvy sjednávající konkurenční doložku pouze v době trvání 

pracovního poměru, nutnost písemné formy pro uzavření konkurenční doložky, jakož i pro 

odstoupení od ní a pro výpověď. Dispozitivnost naopak spatřujeme v možnosti sjednání smluvní 

pokuty. Tato možnost je dána pouze na vůli stran, pokud ovšem smluvní pokuta byla sjednána, 

určení její výše a případného zániku závazku zaplacením se stává kogentním. Co se týče relativně 

kogentních ustanovení, nalezneme je především v ustanovení, kde je stanovená určitá minimální 

míra ochrany zaměstnance jako slabší strany. To znamená, že když zákoník práce stanovuje, že 

závazek zdržení se výdělečné činnosti zaměstnancem je možno uzavřít nejdéle na dobu jednoho 

roku, neznamená to, že závazek nemůže být kratší. Stejně tak řeší-li zákoník práce výši protiplnění 

za zdržení se výdělečné činnosti, která musí být nejméně jedna polovina průměrného měsíčního 

výdělku zaměstnance. Pokud si ovšem strany sjednají výši protiplnění vyšší, ničemu to 

neodporuje.49 

 

2.4. Předmět konkurenční doložky 

Předmětem konkurenční doložky se míní závazek, že se zaměstnanec „zdrží výkonu 

výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla 

vůči němu soutěžní povahu.“50 V prvním bodu této podkapitoly blíže vysvětlím pojem výdělečné 

činnosti jako takové, a to i za pomoci výkladu k ustanovení § 304 zákoníku práce, které nám 

upravuje omezení výdělečné činnosti po dobu pracovního poměru. Druhý bod se bude věnovat 

konktrétně již zakázaným výdělečným činnostem s ohledem na sjednání konkurenční doložky, 

tedy shodnosti předmětu činnosti zaměstnavatele a soutěžní povaze.  

 

2.4.1. Výdělečná činnost 

Výdělečnou činností se má na mysli „každá právem dovolená činnost, která je vykonávána 

za účelem získání majetkového prospěchu.“51 Z této definice plyne, že výdělečnost přímo 

neznamená produkci reálného zisku, ale znamená především účel, snahu či záměr produkovat zisk, 

tedy subjektivní hledisko celé věci. Výsledek, zda taková činnost zisk nakonec přinesla či nikoliv, 

se neposuzuje a není pro danou věc relevantní.  

                                                 
49 BĚLINA, Miroslav In: PICHRT, Jan. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 

2017. Praktický komentář. s.914-915. 
50 Ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce. 
51 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2995/2011. 



 

22 

 

 

Výdělečnou činností není pouze činnost vykonávaná v hlavním pracovním poměru 

uzavřeném dle zákoníku práce, ale také například samostatná výdělečná činnost, vzniklá 

v občanskoprávním poměru dle živnostenského či jiného oprávnění.52  Výdělečnou činnost 

předmětnou pro konkurenční doložku můžeme tedy shrnout do čtyř kategorií. První z nich je již 

výše zmíněná závislá práce v pracovněprávním poměru dle zákoníku práce, do této kategorie je 

ale mimo poměru vzniklého na základě pracovní smlouvy také nutno zahrnout dohody o práci 

konané mimo pracovní poměr, známé jako dohody o provedení práce a dohody o pracovní 

činnosti. Do druhé kategorie spadá živnostenské oprávnění či svobodné povolání vykonávané 

podle speciálních zákonů (např. architekti, auditoři, tlumočníci). Dále pak máme kategorii pro 

členy volených orgánů právnických osob, především obchodních korporací, které vyvíjí 

podnikatelskou činnost. Do poslední kategorie spadají zaměstnanci s majetkovou účastí 

v obchodní společnosti, pokud provozují činnost ve prospěch takové společnosti. Je nutné si 

ovšem uvědomit, že ani do jedné z těchto čtyř kategorií nespadá případ, kdy má zaměstnanec 

majetkovou účast na společnosti, ovšem vykonává pouze svoje společnická práva či povinnosti, 

jako je výkon hlasovacího práva či právo na vyplacení zisku, likvidačního podílu atd.53  

 

2.4.2. Zakázané výdělečné činnosti 

Zakázanou výdělečnou činností dle textace ustanovení o konkurenční doložce máme na 

mysli činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo mající vůči němu soutěžní 

povahu. Omezení výdělečné činnosti nalezneme také v ustanovení § 304 zákoníku práce, které 

pojednává o omezení výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele po dobu 

pracovního poměru. Tento výklad je užší než výklad v ustanovení § 310 zákoníku práce, protože 

nezahrnuje omezení činnosti mající soutěžní povahu k činnosti zaměstnavatele. Z toho vyplývá, 

že zaměstnanec se může konkurenční doložkou smluvně zavázat i k širšímu omezení činností, než 

k jakému byl zavázán při trvání pracovního poměru. Jelikož je při posuzování porušení rozhodující 

faktická činnost, a nikoliv shodnost zapsaného předmětu podnikání zaměstnavatele v obchodním 

nebo živnostenském rejstříku či odpovídající název pracovní pozice, musí se přihlížet ke 

konkrétním okolnostem daného případu a zohlednit všechny individuální aspekty starého i nového 

pracovního poměru. Jedním z nejdůležitějších aspektů pro posouzení, kdy se nejedná o zakázanou 

konkurenční činnost, je nepodílení se či nemožnost zaměstnance předat novému zaměstnavateli 

                                                 
52 VYSOKAJOVÁ, Margerita In: BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck)., s.168. 
53 SALAČ, Jiří. DVOŘÁK, Michal. Konkurenční doložka v praxi. Práce a mzda: Praha: ASPI, a.s, 2019, roč. 2019, 

č. 9, s. 14-19., s. 15.  
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informace, poznatky a znalosti postupů, které byly získány u předchozího zaměstnavatele, a které 

jsou schopny při jejich použití ztížit jeho činnost závažným způsobem.54  

Pokud by se automaticky bralo jako porušení, když zaměstnanec začne pracovat na 

pracovní pozici ve společnosti se stejným předmětem podnikání a jediným kritériem pro posouzení 

by byla shodnost předmětu podnikání zapsaného v obchodním či živnostenském rejstříku, jednalo 

by se v mnoha případech o porušení ústavním pořádkem zaručeného práva na svobodnou volbu 

povolání, podnikání a získávání prostředků pro své životní potřeby prací dle čl. 26 Listiny. Jako 

příkladnou předkládám situaci, kdy společnost má v obchodním rejstříku zapsaný předmět 

podnikání „Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Do 

této kategorie spadá zhruba 80 různých oborů, což znamená, že pokud by zaměstnanec nemohl 

vykonávat celý okruh oborů, byl by prakticky vyloučen na rok či ujednanou dobu z pracovního 

trhu, ekonomického života a možnosti získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Proto se 

musí zkoumat, zda by u nového zaměstnavatele došlo k reálnému překryvu relevantní oblasti 

podnikání. Až v takovém případě by se mohlo jednat o porušení.55  

Celkově výklad pojmu soutěžní povaha k předmětu činnosti zaměstnavatele může 

způsobovat problémy, protože není v zákoníku práce nijak definován. Jak jsem již zmínila výše, 

jedná se o pojem širší než pojem shodnost předmětu činnosti. Soutěžní povaha se nedá 

generalizovat a musí být posuzována vždy vzhledem ke konkrétnímu porušovanému vztahu. Při 

posuzování reálnosti porušení nám mohou pomoci různé ukazatelé převzaté především 

z obchodněprávního výkladu pojmu. Těmito ukazateli můžeme rozumět například shodu 

konkurujících subjektů ve sféře zákazníků, dodavatelů či zboží. To ovšem k přiřknutí soutěžní 

povahy nestačí. Musí se připojit další znak, kterým je možnost nahradit či zaměnit tyto aspekty, 

čímž by mohla vzniknout reálná konkurence subjektů i vzhledem k časovému a geografickému 

hledisku. 56 

V návaznosti na výše uvedené uvádím případ, který řešil Nejvyšší soud České republiky. 

Zaměstnanec s uzavřenou konkurenční doložkou se zúčastnil výběrového řízení na konkurenční 

pracovní pozici, v čemž původní zaměstnavatel spatřoval porušení doložky. Nejvyšší soud ČR se 

usnesl, že konkurenční může být pouze samotný výkon činnosti za úplatu, nikoliv kroky směřující 

a předcházející takovému výkonu. Z tohoto důvodu nelze zaměstnanci nijak bránit v tom, aby si 

                                                 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2995/2011. 
55 BĚLINA, Miroslav In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké 

komentáře., s. 1217-1218. 
56 SALAČ, Jiří. DVOŘÁK, Michal. Konkurenční doložka v praxi. Práce a mzda: Praha: ASPI, a.s, 2019, roč. 2019, 

č. 9, s. 14-19., s. 15. 



 

24 

 

 

ještě za trvání své konkurenční doložky začal vytvářet předpoklady jiné výdělečné činnosti, pokud 

tím nedojde k samotnému porušení konkurence.57  

 

2.5. Doba trvání závazku a následky porušení limitace doby 

Zákoník práce stanovuje ve svém ustanovení § 310 odst. 1 maximální dobu, na kterou může 

být závazek zaměstnance zdržet se jiné konkurenční výdělečné činnosti platně uzavřen. Tuto dobu 

limituje jedním rokem od skončení pracovního poměru. Jak jsem zmiňovala výše, toto ustanovení 

je relativně kogentní, což dává stranám závazku možnost se od zákonné úpravy odchýlit pouze ve 

prospěch zaměstnance, tedy sjednat si dobu trvání závazku kratší než jeden rok. Co ale způsobuje 

diskuzi a rozpory mezi odborníky, je situace sjednání doby delší.  

Co se stane, pokud sjednaná konkurenční doložka určí, že závazek zdržet se výdělečné 

činnosti bude delší než jeden rok? Bude následkem této situace absolutní či relativní neplatnost 

konkurenční doložky nebo bude platit zákonná úprava, tedy uzavření konkurenční doložky na 

jeden rok po skončení pracovního poměru? Tato otázka není v současné době právně upravena a 

doposud se k tomu komplexně nevyjádřila ani judikatura českých soudů.  Názor o relativní 

neplatnosti takto ujednané konkurenční doložky podporuje například Škubal a Liškutín, kteří se 

domnívají, že pokud se tomu zaměstnanec dovolá, bude neplatná celá konkurenční doložka bez 

možnosti oddělení od dalších ustanovení doložky.58  Protipólem je názor o absolutní neplatnosti 

takového právního jednání, což ovšem nevylučuje možnost, aby dané jednání bylo posouzeno 

pouze jako částečně neplatné. Při posuzování platnosti a neplatnosti je vždy nutno uvážit obecné 

výkladové pravidlo obsažené v ustanovení § 574 občanského zákoníku, které nám určuje, že je 

třeba na právní jednání hledět spíše jako na platné než neplatné. Proto se přikláním k názoru o 

částečné neplatnosti v souvislosti s délkou sjednané doby, tedy že bude platit zákonná úprava 

s dobou trvání závazku na jeden rok po skončení pracovního poměru. Komentářová literatura se 

domnívá, že daná věc vylučuje aplikaci ustanovení § 577 občanského zákoníku, který upravuje 

neplatnost spočívající v nezákonném určení množstevního, časového, územního nebo jiného 

rozsahu a eventualitu případné moderace soudu.59  Osobně bych chtěla podotknout, že se s tímto 

názorem neztotožňuji. Domnívám se, že je soudům od účinnosti aktuálního občanského zákoníku 

možnost moderace svěřena a takovou moderaci mohou provést i v daném případě časového 

                                                 
57 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 8. 2010, sp. zn. 21 Cdo 3202/2009. 
58 ŠKUBAL, Jaroslav. LIŠKUTÍN, Tomáš. Konkurenční doložka a její praktické užití. Práce a mzda: Praha: ASPI, 

a.s, 2010, roč. 2010, č. 10, s.10-18., s. 12. 
59 BĚLINA, Miroslav In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké 

komentáře., s. 1216. 
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hlediska. Tato praxe je běžná i v zahraničí, například některé státy Spojených států amerických 

používají pro možnost moderace časového rozsahu tzv. liberal blue pencil test, který bude blíže 

popsán v části 3.3.3. této diplomové práce.  

Aktuální obecné stanovisko je, že doba jednoho roku v praxi nezpůsobuje potíže, jeví se 

jako adekvátní a přiměřená specifičnosti vztahů v pracovním právu a ochraně dle čl. 26 Listiny. 

Dle mého názoru tomu tak není a jeden rok je příliš krátká doba na to, aby byl zaměstnavatel 

dostatečně ochráněn před újmou z konkurenčního jednání bývalého zaměstnance. I po uplynutí 

jednoho roku může případným konkurenčním jednáním zaměstnance vzniknout bývalému 

zaměstnavateli škoda velkého či likvidačního rozsahu. S přihlédnutím na úpravu doby trvání 

v zahraničí a nedostatečnou ochranu zaměstnavatele, jevila by se mi adekvátní doba delší, 

například dva roky, jako je tomu v Německu.60 Pro zajímavost níže uvádím úpravy doby trvání 

závazku konkurenční doložky v rámci Evropy. S dobou stejnou jako má česká úprava pracuje také 

Rakousko či Slovensko. Nejblíže české úpravě je Německo se dvěma roky, dále pak Maďarsko, 

Itálie a Švýcarsko se třemi roky. Belgie, Polsko, Velká Británie ani Francie nemají žádné zákonné 

omezení.61 Domnívám se však, že české pracovní právo není připraveno na volnou neohraničenou 

úpravu, jako tomu je například v Belgii nebo Polsku. Kdyby tomu tak bylo, docházelo by zcela 

jistě k oslabení pozice zaměstnance a k množství soudních sporů, které by nakonec vyústily k 

stanovení maximální doby trvání judikaturně, tudíž by v závěru tímto postupem nenastala téměř 

žádná změna oproti aktuální situaci.  

 

2.6. Přiměřené peněžité vyrovnání 

Jelikož konkurenční doložka je závazek synallagmatický, závazku zaměstnance zdržet se 

konkurenčního chování odpovídá závazek zaměstnavatele poskytnout mu za to přiměřené peněžité 

vyrovnání jako náhradu za toto omezení na jeho ústavně zaručených právech. Vyrovnání má 

funkci kompenzační, regulační i alimentační. Ustanovení § 310 odst. 1 zákoníku práce stanovuje, 

že přiměřené peněžité vyrovnání nesmí být nikdy nižší než jedna polovina průměrného měsíčního 

výdělku zaměstnance a vyrovnává se za každý měsíc plnění tohoto závazku. Určení výše 

přiměřeného vyrovnání je obligatorní součástí konkurenční doložky a bez jeho stanovení by byla 

doložka neplatná.62 V praxi se může stát, že zaměstnavatel účelově neuvede do konkurenční 

doložky peněžité vyrovnání s cílem se do budoucna vyhnout placení peněžitého vyrovnání 

                                                 
60 Ustanovení § 74a odst. 1 Handelsgesetzbuch.  
61 ELIÁŠ, Karel a Petr BEZOUŠKA. Konkurenční klauzule v česko-slovenském srovnání. Obchodněprávní revue: 

odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. 2010, č. 12, s. 343-348., s. 347. 
62 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2362/2009. 
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s argumentací, že konkurenční doložka je neplatná jako celek.  Toto podvodné jednání 

zaměstnavatele narušuje veřejný pořádek a zaměstnance zcela jasně poškozuje na jeho právech, 

tudíž by mu nemělo být na škodu. Takový případ opakovaně řešil Nejvyšší soud České republiky, 

který rozhodl o povinnosti zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu způsobenou neplatností 

konkurenční doložky s podmínkou, že tato neplatnost nebyla způsobena zaměstnancem. 

V případě, že zaměstnanec v domnění platnosti konkurenční doložky neuzavřel pracovní smlouvu 

s jiným zaměstnavatelem, může náhrada škody obsahovat i položku ušlého výdělku u takového 

odmítnutého zaměstnavatele.63   

Před novelou zákoníku práce účinnou od 1. 1. 2012 byla stanovena minimální hranice 

peněžitého vyrovnání tak, že zaměstnavatel musel za dodržování konkurenční doložky poskytovat 

peněžité vyrovnání ve výši nejméně celého průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.64 Dle 

mého názoru byla tato hranice nastavena příliš vysoko a v praxi tak mohla snižovat vůli 

zaměstnavatelů konkurenční doložky uzavírat především z ekonomických důvodů. Plně se 

ztotožňuji se snížením hranice na jednu polovinu, což koresponduje s úpravou okolních států 

Evropy. Současná úprava motivuje zaměstnavatele se v potřebných případech chránit uzavíráním 

konkurenčních doložek, a naopak zaměstnance pohání shánět si obživu v oboru nekonkurenčním, 

aby si zvedl svoji životní úroveň alespoň do té míry, v jaké tomu bylo před ukončením pracovního 

poměru. S tímto názorem nesouhlasí ve svém článku Turek, který považuje nižší úroveň 

kompenzace než průměrný měsíční výdělek jako zásah od ústavně zaručených práv zaměstnance.65 

Především ze strany zaměstnavatelů se objevují snahy prosadit nižší minimální výši 

peněžitého vyrovnání, než je jedna polovina průměrného měsíčního výdělku či dokonce prosadit 

úplné zrušení minimální hranice. Takto tomu je například ve Velké Británii či v některých státech 

Spojených států amerických, kde je ponecháno stanovení peněžitého či jiného vyrovnání na vůli 

stran.66 S takovou možností nesouhlasím a myslím si, že konkurenční doložka je příliš vysokým 

zásahem do práv zaměstnance, protože mu prakticky znemožňuje pracovat v relevantním a jím 

známém sektoru. Aby bylo rozložení práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele rovnovážné, 

měla by mu náležet právě alespoň jedna polovina průměrného měsíčního výdělku. Dále mám za 

to, že by bylo dokonce vhodné zahrnout do právního řádu úpravu, která by k podmínce jedné 

                                                 
63 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 10. 2019, sp. zn. 21 Cdo 4509/2018.  
64 Srov. § 310 odst. 1 Zákoníku práce ve znění před novelou účinnou od 1. 1. 2012. 
65 TUREK, Roman. Peněžité vyrovnání jako obligatorní náležitost konkurenčních doložek. Právní rozhledy. 2008, 

č.22., s. 830. 
66 SULLIVAN, Charles A. Tending the Garden: Restricting Competition via Garden Leave. Berkeley Journal of 

Employment and Labor Law [online]. 2016, 37(2), 293-326 [cit. 2020-11-28]. Dostupné z: databáze HeinOnline. 
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poloviny přidávala, že výše peněžitého vyrovnání nikdy nesmí být nižší než hranice minimální 

mzdy k aktuálnímu roku. 

Zákon stanovuje, že se peněžité vypořádání počítá z průměrného výdělku zaměstnance. 

Podle Nejvyššího soudu ČR se průměrný výdělek počítá z hrubé mzdy či platu a odpracované 

doby v rozhodném období. Za rozhodné období se považuje předchozí kalendářní čtvrtletí 

předcházející prvnímu dni měsíce, kdy začal být závazek z konkurenční doložky plněn.67 Pro 

pochopení uvádím příklad: Pracovní poměr byl skončen k 31. 3. 2020, tudíž práva a povinnosti 

z konkurenční doložky začaly být účinné k 1. 4. 2020. Zaměstnanci náleží nárok na vyplacení 

peněžitého vyrovnání až za měsíc duben 2020. Pokud si strany neujednaly jinak, výplata proběhne 

měsíc pozadu, tedy v květnu 2020. Pro výpočet je zásadní čtvrtletí předcházející plnění, v našem 

případě leden 2020 až březen 2020, tedy první čtvrtletí roku 2020. Průměrný výdělek se vypočítává 

z odměny za vykonanou práci v rozhodném období, proto do výpočtu nezahrneme například 

odměnu související se skončením pracovního poměru (např. odstupné). Ovšem když se bude 

jednat o řádnou odměnu vyplacenou v rozhodném čtvrtletí, měla by být do výpočtu zařazena.68 

Zákoník práce nám stanovuje určitou minimální hranici vyrovnání, což ale nutně 

neznamená, že v určitých případech nebude přiměřené vyrovnání vyšší. Při určení výše je nutné 

přihlédnout ke konkrétním okolnostem a míře omezení zaměstnance. Například pokud by si strany 

závazku ujednaly široký až celosvětový teritoriální rozsah a bylo by zřejmé, že zaměstnanec 

závazkem nekonkurovat přichází o možnost velkých finančních výdělků v zahraničí nebo je 

víceméně vyloučen z možnosti pracovat, stálo by za zvážení považovat za přiměřenou i vyšší 

částku, než která by se rovnala polovině průměrného výdělku zaměstnance.69  

 

2.6.1. Peněžité vyrovnání z pohledu daní a pojistného   

Peněžité vyrovnání můžeme chápat jako plnění v podobě přijmu z dřívějšího 

pracovněprávního poměru, které podléhá zdanění dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů. Z textace zákona podřazujeme toto plnění pod příjem ze závislé 

činnosti dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o daních z příjmu. Podle ustanovení § 38h téhož zákona 

je plátce daně, v našem případě bývalý zaměstnavatel, povinen vypočíst z daného peněžitého 

                                                 
67 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 4. 2018, sp. zn. 5432/2017. 
68 VÍTKOVÁ, Hedvika. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích a některé praktické problémy s ní spojené. 

Epravo [online]. 25. 2. 2020 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/konkurencni-

dolozka-v-pracovnepravnich-vztazich-a-nektere-prakticke-problemy-s-ni-spojene-110607.html.  
69 DRHOVÁ, Andrea. MLÝNKOVÁ, Alice. Konkurenční doložka podle zákoníku práce v souvislostech, 1. část. 

Soukromé právo. ASPI, a.s. Praha: roč. 2019, č. 2, s. 18-26., s.24.  
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vyrovnání zálohu na daň, tu srazit z vyplácené částky a odvést správci daně, kterým je příslušný 

finanční úřad.  

Nejenže peněžité plnění podléhá odvodům daně z příjmů, podléhá i odvodům na pojistné 

na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění, a to podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. Všechny tyto odvody v zákonné vypočtené výši je povinen odvést bývalý zaměstnavatel. 

V rámci daně z přijmu a pojistného na sociální zabezpečení většinou nevznikají problémy. 

V případě dosažení maximálního vyměřovacího základu a jeho následného překročení, vznikne 

přeplatek, který příslušné instituce zpravidla na žádost vracejí.70  

Co ale v praxi způsobuje značné problémy je odvádění pojistného na zdravotní pojištění. 

Zaměstnavatel je ze zákona povinen každý měsíc předkládat zdravotní pojišťovně přehled 

zaměstnanců v tzv. Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele. Bývalý zaměstnanec již není ani 

nemůže být evidován v přehledu zaměstnanců, ovšem odvody za něj se musí v Přehledu o platbě 

pojistného uvádět. Z tohoto důvodu jeho platbu zdravotní pojišťovna neeviduje a nepodřadí si ji 

pod příslušného zaměstnance. Zaměstnanec tak musí svůj pojistný vztah řešit, a to jedním ze čtyř 

způsobů. Prvně se může stát zaměstnancem v jiném pracovním poměru nebo dále může podnikat 

jako osoba samostatně výdělečně činná. Další možností je, že za něj odvede pojistné stát, například 

pokud je veden u příslušného úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud bývalý 

zaměstnanec nespadá ani do jedné z výše uvedených tří možností, musí pojistné na zdravotní 

pojištění odvést sám jako samoplátce, a to alespoň v nejnižším možném vyměřovacím základu. 

Takto musí učinit i přes to, že za něj bývalý zaměstnavatel odvádí pojistné z vyššího vyměřovacího 

základu. V takovém případě by zdravotní pojišťovna obdržela platby dvě, což by vedlo k 

jejímu bezdůvodnému obohacení, a proto se takovéto případy řeší vystavením potvrzení o srážení 

pojistného na zdravotní pojištění, které bývá pojišťovnami přijímáno.71  

 

2.7. Následky porušení konkurenční doložky zaměstnancem a mezitímní rozhodování  

Zaměstnanci plynou z povahy závazku konkurenční doložky povinnosti nekonkurování, 

které musí dodržovat. Co náleží zaměstnavateli a co všechno může požadovat, když zaměstnanec 

řádně nedostojí svých povinností z konkurenční doložky? První a nejčastěji používanou sankcí 

                                                 
70 DRHOVÁ, Andrea. MLÝNKOVÁ, Alice. Konkurenční doložka podle zákoníku práce v souvislostech, 1. část. 

Soukromé právo. ASPI, a.s. Praha: roč. 2019, č. 2, s. 18-26., s.24. 
71 DAŇEK, Antonín. Konkurenční doložka a zdravotní pojištění. Práce a mzda: Praha: ASPI, a.s., 2015, roč. 2015, č. 

12, s. 40-42., s. 42.  
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zaměstnance je smluvní pokuta. Smluvní pokuta ovšem není povinnou součástí konkurenční 

doložky, musí být sjednána výslovně v doložce a je vázána na vůli stran.  Další možností je právo 

na náhradu škody dle obecné úpravy občanského zákoníku. V případě, kdy zaměstnavatel bude 

chtít do budoucna požadovat smluvní pokutu a zároveň i náhradu škody vzniklé porušením 

závazku, musí si tak strany předem ujednat. Smluvní pokuta i obecná náhrada škody budou 

předmětem následujících podkapitol, proto odkazuji na výklad níže, kde bude rozebrána i 

problematika absence úpravy předběžných opatření týkajících se konkurenčních doložek v českém 

právním řádu.  

Je ale smluvní pokuta a náhrada škody vše, co může zaměstnavatel po zaměstnanci při 

porušení závazku z konkurenční doložky požadovat? Lze „potrestat“ zaměstnance i jiným 

způsobem? V tomto výkladu musíme zohlednit i další občanskoprávní, resp. obchodněprávní, či 

trestněprávní možnosti ochrany zaměstnavatele. Jestliže svým porušujícím jednáním zaměstnanec 

současně naplní generální klauzuli nekalé soutěže72 dle občanského zákoníku, může zaměstnavatel 

uplatnit svůj nárok na náhradu škody vyplývající přímo ze zákona. V praxi se zaměstnanci 

nejčastěji dopouštějí nekalosoutěžního jednání ve formě parazitování na pověsti závodu, výrobku, 

či služeb jiného soutěžitele73 a porušení obchodního tajemství, které tvoří: „konkurenčně 

významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, 

které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem 

jejich utajení.“74 Je důležité si uvědomit, že se nevyžaduje vznik újmy jako takové, ale pro 

naplnění nekalosoutěžních znaků postačí jen objektivní způsobilost takovou újmu přivodit. 

Z občanského zákoníku plynou pro zaměstnavatele při jeho ohrožení či porušení práv možnosti se 

bránit, a to konkrétně požadovat, aby se rušitel (zaměstnanec) jednání zdržel nebo odstranil jím 

vytvořený závadný stav. Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat přiměřené 

zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Nezbytnou podmínkou 

k uplatnění nároku z nekalosoutěžního jednání je, aby jednání porušující ustanovení o nekalé 

soutěži stále trvalo nebo alespoň hrozilo.75  

V ojedinělých případech může být intenzita nekalosoutěžního jednání natolik vysoká, že 

naplní skutkovou podstatu trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle 

                                                 
72 Viz ustanovení § 2976 odst. 1 občanského zákoníku: „Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými 

mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé 

soutěže.“ 
73 Viz ustanovení § 2982 občanského zákoníku: „Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného 

soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak 

nedosáhl.“ 
74 Ustanovení § 504 občanského zákoníku.  
75 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr, URBÁNEK, Jiří. In: CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: 

komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované zákony., s. 384. 
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ustanovení § 248 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „trestní zákoník“). Toto 

ustanovení stanovuje postih za nekalosoutěžní jednání, které jiným soutěžitelům či spotřebitelům 

způsobí ujmu většího rozsahu nebo si pachatel takovým jednáním opatří sobě či jinému 

neoprávněné výhody většího rozsahu. Způsobená újma může být majetkového i nemajetkového 

charakteru. Pro vyčíslení tzv. většího rozsahu můžeme při majetkové újmě použít obecné 

výkladové pravidlo v ustanovení § 138 trestního zákoníku, tedy hranici 100 000 Kč a výše. Při 

určení rozsahu nemajetkové újmy by měl být význam srovnatelný s větším rozsahem u majetkové 

újmy.76 Trestní stíhání si zaměstnanec může přivodit i jednáním nenaplňujícím skutkovou podstatu 

trestného činu uvedeného v ustanovení § 248 trestního zákoníku. Trestní zákoník postihuje i 

zneužití informací a postavení zaměstnancem, a to konktrétně ve svém ustanovení § 255 Zneužití 

informace v obchodním styku a ustanovení § 255a Zneužití postavení v obchodním styku. Obě 

ustanovení přímo jmenují zaměstnance mezi okruhem možných pachatelů a mají mimo jiné za cíl 

chránit rovné podmínky hospodářské soutěže s ohledem na čisté využívání informací nabytých 

z titulu svého zaměstnání či povolání, a tím zajistit rovnost podnikajících subjektů na relevantním 

trhu.77 Všechny uvedené trestné činy najdeme v trestním zákoníku v části II., Hlavě VI. Trestné 

činy hospodářské, Dílu 3, Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží 

ve styku s cizinou.  

 

2.7.1. Smluvní pokuta 

Ze znění textace zákoníku práce vyplývá fakultativní možnost stran sjednat si povinnost 

uhradit smluvní pokutu v případě porušení závazku z konkurenční doložky zaměstnancem. 

Smluvní pokutu můžeme chápat jako určitou sankci za porušení závazku, která motivuje 

zaměstnance chovat se v souladu s uzavřenou konkurenční doložkou a nijak zaměstnavateli 

nekonkurovat. Zákon stanoví, že zaplacením smluvní pokuty závazek zaniká.78 Tím se úprava 

v zákoníku práce výrazně liší od obecné úpravy v občanském zákoníku. Podle občanského 

zákoníku zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká a dlužník má stále povinnost splnit svůj 

dluh.79 Úpravu smluvní pokuty dle občanského zákoníku nelze aplikovat s ohledem na ustanovení 

§ 346d odst. 7 zákoníku práce, které omezuje obecnou aplikaci smluvní pokuty 

v pracovněprávních věcech jen na výslovné stanovení a povolení přímo v zákoníku práce. Úpravu 

                                                 
76 ŠÁMAL, Pavel. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 

komentáře., s. 2494. 
77 ŠÁMAL, Pavel. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 

komentáře., s. 2601. 
78 Ustanovení § 310 odst. 3 zákoníku práce.  
79 Ustanovení § 2049 občanského zákoníku.  
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v zákoníku práce osobně považuji za poněkud nešťastnou a velmi proti zaměstnavatelskou, 

protože dává zaměstnanci širokou možnost, jak se může bez souhlasu zaměstnavatele ze svého 

závazku vyvázat a tím napáchat poměrně velké škody zaměstnavateli. V praxi se můžeme velmi 

často setkat s případy, kdy má nový zaměstnavatel o zaměstnance vázaného konkurenční doložkou 

a jeho znalosti a informace takový zájem, že je ochotný smluvní pokutu za zaměstnance zcela 

uhradit a tím ho vykoupit a vyvázat ze závazku.  

Zákoník práce výslovně stanovuje, že výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a 

významu podmínek při sjednávání konkurenční doložky. Pro hodnocení přiměřenosti se musí 

zohledňovat různé aspekty, například hodnota nabytých informací a poznatků nebo doba trvání 

doložky. Jelikož mají být práva a povinnosti stran závazku rozděleny rovnoměrně, bude za 

přiměřenou smluvní pokutu brána pokuta rovnající se výši potenciálně přijatého peněžitého 

vyrovnání, které by zaměstnanec v souhrnu obdržel, kdyby nedošlo k porušení. Co se týče trvání 

konkurenční doložky je dobré si při sjednávání nestanovit smluvní pokutu fixní částkou, ale 

postupně se snižující částkou za každý neporušený měsíc, přičemž smluvní pokuta bude nejvyšší 

těsně po skončení pracovního poměru v době, kdy by byl únik know-how a informací pro bývalého 

zaměstnavatele nejcitelnější a postupně se bude snižovat s plynoucím časem.80  

Jak již bylo řečeno výše, sjednání smluvní pokuty v konkurenční doložce není povinné, 

ovšem pokud se strany dohodnou na jejím sjednání, stává se neoddělitelnou součástí konkurenční 

doložky. Nejvyšší soud ČR se vyjádřil, že v případě, kdy je sjednána nepřiměřeně vysoká smluvní 

pokuta, stává se celé ujednání o konkurenční doložce neplatným.81 Jelikož daná věc byla 

posuzována dle starého zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, mám za to, že s účinností 

nového občanského zákoníku vznikla možnost takto nepřiměřenou výši smluvní pokuty 

moderovat soudem. Toto právo vyplývá ze subsidiárního použití občanského zákoníku, konkrétně 

z ustanovení § 2051 občanského zákoníku, který zakotvuje právo soudu na návrh dlužníka (zde 

zaměstnance) nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu snížit. Jednalo by se o specifický způsob 

nápravy vady. Nabízí se otázka, zda je možné na smluvní pokutu dle zákoníku práce aplikovat 

úpravu stanovenou v ustanovení § 2051 občanského zákoníku určenou pro občanskoprávní 

smluvní pokuty. Domnívám se, že ano, jelikož to neodporuje zásadám pracovního práva a tato 

možnost soudu je provedená k tíži zaměstnavatele a výhodě zaměstnance. Pokud by soudní praxe 

do budoucna takovou možnost zpochybnila, nabízí se jako alternativa použití pro snížení smluvní 

                                                 
80 HROUZKOVÁ, Věra. Několik poznámek ke konkurenční doložce. Daňová a Hospodářská Kartotéka. Praha: ASPI. 

Wolters Kluwer ČR, a. s., roč. 2017, č. 11., s.26. 
81 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 2. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4394/2015.  
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pokuty ustanovení § 577 občanského zákoníku jako obecný prostředek nápravy vady právního 

jednání, tak aby závazek odpovídal spravedlivému uspořádání práv a povinností stran.82  

Považuji za nutné v této podkapitole zmínit a blíže popsat poměrně nedávný nález 

Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2019, sp. zn. II. ÚS 3101/18, který nejen změnil pohled na otázky 

týkající se nároku na zaplacení smluvní pokuty, ale také především otevřel dveře k větší 

vyrovnanosti v právech a povinnostech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v pracovním právu. 

Tomuto nálezu předcházelo řízení na soudech nižších instancí, které vyústilo v poměrně 

kontroverzní rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1922/2018, jež byl 

následně právě nálezem Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3101/18 zrušen.   

Základem daného sporu byla situace, kdy zaměstnankyně porušila závazek z konkurenční 

doložky tím, že se nechala zaměstnat v době trvání závazku konkurenční doložky u přímo 

konkurující společnosti. Konkurenční doložka byla sjednána na jeden rok po ukončení pracovního 

poměru a pro případ porušení byla ujednána smluvní pokuta ve výši 420 000 Kč. Tato částka by 

přesně korespondovala s částkou, kterou by v souhrnu zaměstnavatel vyplatil zaměstnankyni při 

neporušení závazku jako peněžité vyrovnání. Zaměstnankyně u konkurující společnosti pracovala 

pouze čtyři dny a pracovní poměr byl zrušen ještě ve zkušební době. Hlavní argumenty 

zaměstnankyně, se kterými se současně ztotožnil soud I. stupně a Nejvyšší soud ČR, spočívaly 

v příliš krátké době zaměstnání u konkurenční společnosti spojeném s porušením závazku jen v 

zanedbatelném rozsahu. Dále byl vznesen argument, že požadovat smluvní pokutu v plné výši se 

příčí dobrým mravům, a že měl zaměstnavatel možnost bránit se zneužití svých citlivých informací 

jinými prostředky, jako jsou například prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Ústavní soud se 

s těmito argumenty neztotožnil, předchozí rozhodnutí soustavy obecných soudů shledal jako 

porušující ústavně zaručená práva stěžovatele (zaměstnavatele) a odporují zásadě „pacta sunt 

servanda“, tedy zásady „smlouvy se mají dodržovat“, na které je mimo jiné vystavěno novodobé 

soukromé závazkové právo. Zdůraznil, že smluvní pokuta není nastavena pouze jako sankční 

prostředek pro zaměstnance, ale má i preventivní a kompenzační charakter v případě, že dojde 

k reálnému či potenciálnímu úniku chráněných informací. Soud dále konstatoval, že i za čtyři dny 

může dojít k poškození bývalého zaměstnavatele únikem informací či know-how, a to s ohledem 

na dnešní digitální dobu, kdy je možno předat informace v jednotkách hodin či minut pomocí 

informačních technologií. Ústavní soud se dále výrazně ohradil proti závěru Nejvyššího soudu ČR, 

který měl za to, že v daném případě došlo zaměstnankyní pouze k zanedbatelnému porušení 

smluvní povinnosti. Není relevantní intenzita porušení, ale fakt, že k takovému porušení vůbec 

                                                 
82 HANDLAR, Jiří In: LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře., 

s.2065. 
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došlo. Jelikož zde máme ustanovení o konkurenční doložce, musíme šetřit jeho smysl a zákon 

vykládat tak, aby byl co nejvíce naplněn záměr zákonodárce. Pokud by byl akceptován původní 

závěr Nejvyššího soudu ČR o zanedbatelném porušení, narušilo by to právní jistotu a celý výklad 

by se stal pro zaměstnavatele fakticky nepředvídatelným a nikdy by si nemohl být jistý, zda je 

porušení dostačující, což by vedlo k neochotě zaměstnavatelů konkurenční doložky jako takové 

uzavírat. Tím by se celý institut konkurenčních doložek stal obsoletním.83 

 

2.7.2. Náhrada škody 

Obecně platí, že pokud dojde k porušení závazku z konkurenční doložky zaměstnancem, 

má povinnost nahradit zaměstnavateli veškerou škodu, kterou způsobil. Často se pojí s institutem 

smluvní pokuty, která je obecně vykládána jako tzv. paušalizovaná náhrada škody, což vyplývá ze 

znění občanského zákoníku: „Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody 

vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.“84 Toto ustanovení je ovšem 

dispozitivní, ponechává se tedy na volné vůli stran si své případné poměry upravit odlišně od 

zákona. Pokud si strany závazku předem výslovně sjednají, není zákonem vyloučeno, aby při 

porušení smluvní povinnosti byla současně se smluvní pokutou požadována i náhrada způsobené 

škody. Bez tohoto výslovného sjednání stran je ovšem právo na náhradu škody vtěleno právě do 

smluvní pokuty. Strany si mohou také například smluvit, že náhradu škody bude zaměstnanec 

hradit jen ve výši přesahující výši smluvní pokuty.85  

Otázkou zůstává, zda bude možno uplatnit tuto výše popsanou obecnou úpravu i v závazku 

konkurenční doložky a bude zachována možnost stran se od ustanovení § 2050 občanského 

zákoníku smluvně odchýlit. Aktuální komentářová literatura se přiklání k nemožnosti smluvní 

odchylky, tedy i k nemožnosti požadovat mimo smluvní pokutu i náhradu škody. Na druhou stranu 

nalezneme i opačné názory, pro příklad uvádím publikaci Zákoník práce v praxi: komplexní 

průvodce s řešením problémů, ve které autor Jakub Tomšej tuto možnost nevylučuje za nutnosti 

prokázání a přesného vyčíslení škody zaměstnavatelem.86 Domnívám se, že případná další 

komplikace při současném uplatnění smluvní pokuty i náhrady škody by mohla nastat při 

                                                 
83 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2019, sp. zn. II. ÚS 3101/18. 
84 Ustanovení § 2050 občanského zákoníku.  
85 LASÁK, Jan In: LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře., s.1289. 
86 Srov. TOMŠEJ, Jakub. Zákoník práce v praxi: komplexní průvodce s řešením problémů. 2. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2020. Právo pro praxi., s. 43 a BĚLINA, Miroslav In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 

3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké komentáře., s. 1219. 
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hodnocení přiměřenosti výše smluvní pokuty soudem, kdy by soud pravděpodobně v takovém 

případě hodnotil výši smluvní pokuty restriktivněji.    

 

2.7.3. Předběžná opatření 

Když odhlédneme od smluvní pokuty, náhrady škody i možného obchodněprávního a 

trestněprávního postihu porušení konkurenční doložky, často bude v praxi docházet k soudním 

sporům vyplývajícím z konkurenční doložky, především ke sporům o zaplacení sjednané smluvní 

pokuty. Zaměstnavatel bude za porušení závazku požadovat zaplacení smluvní pokuty, což 

zaměstnanec odmítne nebo nebude souhlasit s její výší, či vznikne jiný spor vycházející 

z konkurenční doložky. Takový vzniklý soudní spor může trvat měsíce až roky. V té době bude 

zaměstnanec libovolně nakládat s know-how zaměstnavatele a takovým jednáním může 

nenávratně poškodit postavení a pověst zaměstnavatele. Tomuto lze předejít využitím institutu 

předběžného opatření, kterým by bylo soudně uloženo zaměstnanci do doby pravomocného 

rozsudku či jiné požadované doby nenakládat s chráněnými informacemi či poznatky získanými 

v předešlém pracovním poměru a zdržel se konkurenčního jednání. Předběžným opatřením 

rozumíme „prozatímní úpravu právních (nikoli faktických) poměrů účastníků do doby, než bude 

jejich věc soudem rozhodnuta.“87 V řízení o nařízení předběžného opatření se skutečnosti nemusí 

prokazovat, postačí je osvědčit.  

Zákoník práce neobsahuje žádné ustanovení o možnosti zatímní úpravy poměrů účastníků. 

Obecnou úpravu nalezneme v ustanovení § 74 až § 77a zákona č. 99/1963 Sb., Občanského 

soudního řádu (dále jen „občanský soudní řád“). Dle mého názoru je tato úprava použitelná a 

zaměstnavatel má možnost se obrátit na soudy s návrhem na vydání předběžného opatření ve 

věcech týkajících se konkurenčních doložek, avšak v praxi tato možnost poněkud selhává. 

V daném případě zaměstnavatel může předběžným opatřením požadovat po zaměstnanci, aby 

„složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu, nenakládal s určitými věcmi nebo právy či 

něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.“88 Obecná úprava nereflektuje specifické 

poměry závazku konkurenční doložky, nikde není uzákoněno ani judikaturně řečeno, jak se má 

soud vypořádat s problémy vznikajícími s případným vydáním předběžného opatření, které by 

například zamezilo zaměstnanci vykonávat jinou výdělečnou činnost a následně konečným 

rozsudkem ještě přikázalo zaměstnanci zaplatit zaměstnavateli smluvní pokutu. Chybí hranice, co 

                                                 
87 KNAPILOVÁ, Alena In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2009. Beckovy odborné slovníky. 
88 Ustanovení § 76 odst. 1 písm. c) – e) občanského soudního řádu.  
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již považovat za přílišný zásah do ústavně zaručených práv zaměstnance obstarávat si prostředky 

na své živobytí prací. Proto se domnívám, že by si česká úprava předběžných opatření do budoucna 

zasloužila podrobnější a specifickou úpravu, pro kterou nám může posloužit jako inspirace úprava 

okolních států, především úprava vytvořená judikaturní praxí zemí angloamerického práva, která 

bude popsána níže.  

Předběžná opatření v pracovněprávních věcech jsou ve světe absolutně běžným a velmi 

hojně využívaným prostředkem. V zemích angloamerického práva je právní systém založen na 

obecném právu vytvářeném soudním rozhodováním. Ve Velké Británii ku příkladu rozhodoval o 

předběžném opatření Vrchní soud89 ve věci Intercall Conferencing Services Limited v Steer, kde 

bývalý zaměstnanec s uzavřenou konkurenční doložkou po skončení pracovního poměru oznámil, 

že nastoupí ke konkurenční společnosti. Bývalý zaměstnavatel ihned požádal soud o vydání 

předběžného opatření (tzv. interim injunction), které by zakázalo spolupráci s konkurentem a 

bránilo by v prozrazení obchodních tajemství či jiných důvěrných informací. Při posuzování soud 

přihlížel ke konkrétnímu postavení a vztahu stran, zohledňoval míru důvěrnosti nabytých 

informací o postupech i rozsáhlost portfolia zákazníků. Jelikož soud měl za to, že rozsah informací, 

kontaktů a míra rizika prozrazení je natolik široká, že bez vydání předběžného opatření by došlo 

k citelnému poškození práv bývalého zaměstnavatele, vydal předběžné opatření zamezující 

bývalému zaměstnanci spolupráci i sdělování jakýkoliv informací konkurující společnosti a 

nařídil, že konečný rozsudek by měl být vydán v co nejkratším časovém úseku.90 Celkově se ve 

Velké Británii pro posuzování podmínek pro vydání předběžného opatření vychází ze závěru 

Vrchního soudu později potvrzeném odvolacím soudem, tzv. The Court of Appeal, v poměrně 

starém, ale stále aktuálním a často citovaném případu Lansing Linde v Kerr. Soud zde formuloval 

jako základní předpoklad vydání předběžného opatření zohlednění a posouzení vyhlídek 

zaměstnavatele jako žalobce na konečný úspěch ve věci. Konečné rozhodnutí by také mělo být 

přijato v přijatelném časovém horizontu, který je charakterizován jako časový úsek podobný 

s terminací doby v konkurenční doložce.91 Obecně můžeme shrnout, že soudy ve Velké Británii 

posuzují návrhy na vydání předběžného opatření s ohledem na možnou úspěšnost žalobce 

v konečném soudním řízení a s přihlédnutím na charakter získaných informací a poznatků 

schopných přivodit žalobci újmu.  

Americká doktrína je v otázkách předběžných opatření poněkud složitější, protože každý 

americký stát má svoji určitou míru autonomie v oblasti právních předpisů a rozhodování. Obecně 

                                                 
89 High Court of Justice of England and Wales.  
90 Intercall Conferencing Services Ltd v Steer [2007] EWHC 519.  
91 Lansing Linde Ltd v Kerr [1991] IRLR 80 CA. 
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lze shrnout, že ve Spojených státech amerických začíná mechanismus vynucování konkurenčních 

doložek či jiných omezujících ujednání (restrictive covenants) předběžným soudním příkazem, 

které můžeme považovat za obdobu našeho předběžného opatření. Jedná se o agresivní taktiku 

zaměstnavatele, který se snaží zabránit svému bývalému zaměstnanci v prozrazení důvěrných 

informací nebo v pracovní činnosti u konkurence. Například v americkém státě Nevada má dle 

Nevadského nejvyššího soudu zaměstnavatel při snaze vynutit uzavřenou konkurenční doložku 

pomocí předběžného opatření povinnost předložit relevantní důkazy, které vypovídají o 

přiměřenosti celé doložky. Přiměřenost konkurenční doložky se prokazuje tím, že je její uzavření 

a plnění nezbytné k ochraně podnikání a je uzavřena v dobré vůli zaměstnavatele. Tím se ovšem 

nezasahuje do práva soudů případnou nepřiměřenost soudně upravit.92  Velmi ucelenou praxi má 

stát New York, kde nese zaměstnavatel, který podává návrh za účelem získání předběžného 

opatření, důkazní břemeno a musí shodně jako v Nevadě prokázat velkou míru pravděpodobnosti 

jeho úspěchu ve věci samé. Dále pak je nutno prokázat, že pokud by nedošlo k vydání předběžného 

opatření, znamenalo by to pro zaměstnavatele nebezpečí nenapravitelné újmy. Na zaměstnavateli 

leží i břemeno prokázat nakolik budou strany a jejich jmění vydáním předběžného opatření 

zatíženy s cílem najít určitou rovnováhu.93 Velice dobrou a inspirativní praxi má stát New York 

při vydání předběžného opatření, které se týká závazku z konkurenční doložky, kdy je rovněž 

smluvena a požadována smluvní pokuta. Jak pravil soud v případě Karpinski v. Ingrasci, vydáním 

předběžného opatření zakazujícím další konkurenční činnost zaniká možnost domáhat se 

domluvené smluvní pokuty a navrhovatel má právo v hlavním řízení požadovat jen náhradu za 

skutečnou škodu vzniklou do dne vydání předběžného opatření.94 

Když odhlédneme od angloamerického práva, nalezneme úpravu předběžných opatření pro 

konkurenční doložky i v zákonech států kontinentální Evropy. Jako inspiraci můžeme použít 

švédskou úpravu předběžných opatření obsaženou ve švédském soudním řádu, tzv. 

rättegångsbalken, konktrétně v části druhé, Hlavě 15. Na předběžné opatření týkající se zamezení 

činnosti zakázané v konkurenční doložce lze aplikovat ustanovení § 3 hlavy 15. švédského 

soudního řádu, které nám říká, že soud může nařídit vhodná opatření k zajištění práva žadatele. 

Žadatel musí prokázat důvody nároku vůči protistraně, a že tento nárok je následně schopný být 

předmětem soudního či podobného řízení. Dále zde nesmí absentovat důvodná obava, že 

protistrana svojí činností, podnikáním nebo podobným jednáním bude bránit ve výkonu či realizaci 

                                                 
92 Shores v. Global Experience Specialists, Inc., 134 Nev. Adv. Op. 61 (Aug. 2, 2018).  
93 Viz Nobu Next Door, LLC v. Fine Arts Housing, Inc., 4 N.Y.3d 839 a Setter Capital, Inc. v Maria Chateauvert, 

2020 NY Slip Op 20199. 
94 Karpinski v. Ingrasci, 28 N.Y.2d 45.  
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práva žadatele, ztěžovat ho nebo významně snižovat jeho hodnotu. Výsledkem uloženého 

předběžného opatření může být zákaz vykonávat určitou činnost, nařízení uložení jistoty či jiné 

nařízení zabraňující porušování práva žalobce.95  

 

2.8. Skončení závazku  

Ke skončení závazku vyplývajícího z uzavřené konkurenční doložky může dojít mnoha 

způsoby. Kromě odstoupení a výpovědi, které budou podrobněji rozebrány v následujících bodech, 

je nutno zmínit i ukončení závazku na základě dohody stran, uplynutím sjednané doby, zaplacením 

smluvní pokuty či smrtí zaměstnance nebo zaměstnavatele, pokud byl fyzickou osobou a správce 

dědictví, dědicové ze závěti či zákona, pozůstalý manžel nebo partner nepokračuje v živnosti po 

jeho smrti.96 

Nejčastějším způsobem zániku závazku konkurenční doložky je uplynutí sjednané doby, 

která nemůže přesáhnout zákonem stanovenou hranici jednoho roku od skončení pracovního 

poměru. Pokud ovšem zaměstnanec poruší svůj závazek ve sjednané době a byla-li smluvena 

smluvní pokuta, závazek zanikne i zaplacením takové smluvní pokuty v souladu s ustanovením § 

310 odst. 3 zákoníku práce. Toto zaplacení můžeme považovat za určité „vyvázání či vykoupení“ 

z konkurenční doložky, což je rozdíl oproti obecné úpravě konkurenční doložky nacházející se 

v občanském zákoníku, kde se zaplacením smluvní pokuty dlužník povinnosti nezprostí.97 

Další obecnou možností ukončení závazku je možnost dvojstranného právního jednání 

stran, konktrétně případ, kdy se strany o zániku závazku domluví. Tato dohoda ani její náležitosti 

nejsou nikterak zákonem vymezeny, a dokonce taková dohoda není omezena na trvání pracovního 

poměru. Může být uzavřena během i po skončení pracovního poměru. Zákoník práce neupravuje 

žádnou speciální formu uzavření, ale je nutno vzít v potaz, že se v tomto případě aplikuje obecné 

ustanovení § 564 občanského zákoníku, z něhož vyplývá nutnost uzavření dohody minimálně se 

stejné formě či formě vyšší, než bylo původní právní jednání. Jelikož konkurenční doložka jako 

taková musí být uzavřena vždy písemně, musí být písemně uzavřena i dohoda o jejím skončení.98  

 

                                                 
95 Ustanovení § 3 Hlavy 15.  švédského soudního řádu (Rättegångsbalk).  
96 ŠTEFKO, Martin In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké 

komentáře., s. 1412. 
97 DRHOVÁ, Andrea. MLÝNKOVÁ, Alice. Konkurenční doložka podle zákoníku práce v souvislostech, 2. část. 

Soukromé právo. ASPI, a.s. Praha: roč. 2019, č. 3, s. 18-25., s.21 
98 DRHOVÁ, Andrea. MLÝNKOVÁ, Alice. Konkurenční doložka podle zákoníku práce v souvislostech, 2. část. 

Soukromé právo. ASPI, a.s. Praha: roč. 2019, č. 3, s. 18-25., s.19. 
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2.8.1. Odstoupení od konkurenční doložky 

Zákoník práce upravuje jako způsob ukončení konkurenční doložky možnost odstoupení, 

které můžeme chápat jako jednostranné právní jednání, které může být učiněno zaměstnavatelem 

nebo zaměstnancem. Úprava v zákoníku práce není nikterak rozsáhlá, nalezneme ji v ustanovení 

§ 310 odst. 4 zákoníku práce, který zní: „Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit 

pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.“99 Dále pak zákoník práce stanovuje 

nutnou písemnou formu pro odstoupení, stejně jako tomu je u výpovědi i u samotného sjednání 

konkurenční doložky.  

Výše popsané ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce odborná veřejnost vykládá dvojím 

způsobem. Prvním názorem je, že dané ustanovení určuje pouze časový úsek, kdy je možné 

zaměstnavatelem odstoupit, ale že neznamená obecné zmocnění k odstoupení bez zákonného 

důvodu či předchozí domluvy stran. K tomuto názoru se přiklání i současná komentářová 

literatura100 či judikatura Nejvyššího soudu ČR.101 Na druhou stranu je zde i odlišný názor, který 

můžeme chápat spíše jako menšinový, a který si dané ustanovení vysvětluje jako obecné zmocnění 

k odstoupení i bez zákonného či smluveného podkladu. Tento názor je zastáván například 

advokáty Urbancem a Krčmářovou.102 Osobně se ztotožňuji s názorem prvním, a to především 

proto, že je založen na vyšší ochraně zaměstnance a nezpůsobuje nepřiměřené zvýhodnění 

zaměstnavatele.  

Dá se říci, že přelomovým okamžikem v této problematice byl právě rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 20. 9. 2011 sp. zn. 21 Cdo 4986/2010. Před tímto rozsudkem se praxe přikláněla 

právě k odstoupení bez důvodu. Soud v rozsudku nově posoudil předmětné ustanovení jako 

omezující, nikoliv zmocňující. Tedy že ustanovení pouze omezuje časový úsek možnosti 

odstoupení, a nikoliv dává obecné právo odstoupit i bez důvodu. 

Zákoník práce pojednává pouze o časovém úseku pro odstoupení od konkurenční doložky 

zaměstnavatelem, o odstoupení zaměstnancem nijak nemluví. Tato úprava není obsažena ani v 

žádném jiném právním předpisu. Proto se domnívám, že zde není žádné časové omezení pro 

odstoupení zaměstnancem, jako je tomu u zaměstnavatele. Zaměstnanec tedy může odstoupit od 

                                                 
99 Ustanovení § 310 odst. 4 zákoníku práce. 
100 BĚLINA, Miroslav In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké 

komentáře., s. 1220. 
101 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010, usnesení Nejvyššího soudu ČR 

zde dne 25. 4. 2017, sp. zn. 2521 Cdo 5222/2016, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 3. 2019, sp. zn. 21 

Cdo 60/2018. 
102 URBANEC, David. KRČMÁŘOVÁ, Lucie. K odstoupení zaměstnavatele od sjednané konkurenční doložky. 

Právní rozhledy. 2010, č. 07, s. 253. 
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konkurenční doložky v jakoukoliv dobu, ale pouze v případě, že si strany takovou možnost 

sjednaly nebo jim to umožňuje zákon, což bude dále rozvedeno v této části diplomové práce. 

Další problematický případ související s odstoupením bez udání důvodu došel až k 

Ústavnímu soud České republiky. Šlo o otázku odstoupení zaměstnavatelem kdykoliv během 

pracovního poměru. Ústavní soud se ztotožnil se závěrem obecných soudů, že pokud by 

zaměstnavatel měl takovou možnost odstoupit a využil by ji například až poslední den trvání 

pracovního poměru, citelně by tím zasáhl do právní jistoty zaměstnance. Zaměstnanec by byl 

v situaci, kdy až do poslední chvíle počítal s trváním konkurenční doložky, a tak si například 

nehledal novou práci či si zařídil práci na jiné než konkurenční bázi. V okamžik, kdy by mu 

zaměstnavatel doručil odstoupení právě až v poslední den výpovědní lhůty, dosáhl by toho, že by 

zaměstnanec nebyl v praxi schopný si narychlo práci v oboru sehnat. Zaměstnavatel by tím 

prakticky dosáhl svého cíle, aniž by musel vyplácet peněžité vyrovnání a zaměstnanec by na tom 

tratil.103 

Pokud tedy budu brát výše popsaný právní názor jako správný a právně závazný, je zde 

možnost odstoupení pouze ze zákona či na základě smluvní dohody. Aktuální zákoník práce 

neobsahuje žádný důvod k odstoupení od konkurenční doložky, proto se zde subsidiárně aplikuje 

úprava obsažená v občanském zákoníku. Ten upravuje obecné odstoupení od smlouvy 

v ustanovení § 2001 a následujícím. Co se týče odstoupení na základě zákona, v praxi k němu 

prakticky nedochází. Z textace ustanovení § 2002 občanského zákoníku může strana odstoupit, 

pokud druhá strana závazku poruší smlouvu podstatným způsobem, což lze vykládat jako „takové 

porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo 

musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela.“104 Touto porušenou smlouvu lze chápat 

pouze soubor podstatných náležitostí konkurenční doložky, ne však práva a povinnosti z ní 

vyplývající. Následující odstavec ustanovení občanského zákoníku stanovuje další důvod pro 

odstoupení za předpokladu, že je jasné z chování smluvní strany, že poruší smlouvu podstatným 

způsobem a současně je strana vyzvána, aby poskytla přiměřenou jistotu, kterou poté povinná 

strana neposkytne. K tomu Murad s Uhrinovou uvádějí jako příkladnou situaci, kdy je porušení 

konkurenční doložky zaměstnancem presumováno například z tiskového prohlášení konkurenta o 

novém nástupu zaměstnance do jeho společnosti. Ovšem vzhledem ke specifičnosti pracovního 

                                                 
103 Usnesení Ústavního soudu ze dne 5.11.2014, sp. zn. II. ÚS 3203/13.  
104 Ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.  
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práva, může být v tomto případě problémem poskytnutí jistoty zaměstnancem, respektive zda by 

v případném pracovním sporu takový výklad uspěl. Tato otázka nebyla doposud soudně řešena. 105 

Pokud strany chtějí mít jistotu, že půjde od konkurenční doložky odstoupit, je třeba si 

důvody odstoupení sjednat výslovně a zahrnout je do doložky. Jak jsem již zmínila, jediná limitace 

doby je pro zaměstnavatele do skončení pracovního poměru a od čehož se nedá smluvně odchýlit. 

Pro zaměstnance žádné takové omezení není.  Při sjednávání důvodů pro odstoupení, je důležité, 

aby důvody nebyly formulovány příliš obecně, a tím se nenarušila právní jistota zaměstnance. 

Pokud by se tak stalo, de facto by se jednalo o odstoupení bez určení důvodu. Jako legitimní důvod 

pro odstoupení se dá považovat případ, kdy chráněné informace nebude třeba nadále speciálně 

chránit, což se může stát při zániku zaměstnavatele nebo změně jeho předmětu podnikání.106 

Dalším, a ne posledním, důvodem může být situace, kdy zaměstnanec není schopen konkurovat 

například ze zdravotních důvodů či odborné neschopnosti.107 Jako příklad můžeme uvést stav, kdy 

zaměstnanec nedisponuje chráněnými informacemi či poznatky nebo ani nikdy nedisponoval, resp. 

se při svém pracovním poměru neseznámil s chráněným know-how. Nutno vzít v potaz, že i 

v takto sjednaných případech může jejich platnost objektivně posoudit jen soud, a to vždy 

vzhledem ke konkrétnímu případu. 

 

2.8.2. Výpověď konkurenční doložky 

Poslední možnost zániku konkurenční doložky nám explicitně dává zákoník práce ve svém 

ustanovení § 310 odst. 5., které popisuje možnost výpovědi konkurenční doložky. Je to situace, 

kdy se dostane zaměstnavatel do prodlení s výplatou ujednaného peněžitého vyrovnání či jeho 

části a toto prodlení je delší než patnáct dnů od data stanoveného k výplatě. Strany si mohou 

stanovit datum výplaty individuálně, a pokud tak neučiní, platí zákonná úprava. V tomto 

konktrétně stanoveném případě má zaměstnanec právo, nikoliv povinnost, konkurenční doložku 

vypovědět. Pokud tak učiní, konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi do sféry zaměstnavatele. Aby nebyla výpověď neplatná, musí 

                                                 
105 MURAD, Martin. UHRINOVÁ, Adéla. Důvody pro odstoupení od konkurenční doložky ze strany zaměstnavatele. 

Epravo [online]. 20. 5. 2020 [cit. 2020-10-16]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/duvody-pro-

odstoupeni-od-konkurencni-dolozky-ze-strany-zamestnavatele-111168.html.  
106 Výkladová stanoviska AKV (XV.) přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV dne 7. a 8. 11. 2014 v Kácově a dne 

16. 12. 2014 v Praze, bod 27 [online]. [cit. 2020-10-17]. Dostupné z: http://www.akvpracpravo.cz/stanoviska-

1404041996.html.  
107 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti obecného 

občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012., s. 236. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/duvody-pro-odstoupeni-od-konkurencni-dolozky-ze-strany-zamestnavatele-111168.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/duvody-pro-odstoupeni-od-konkurencni-dolozky-ze-strany-zamestnavatele-111168.html
http://www.akvpracpravo.cz/stanoviska-1404041996.html
http://www.akvpracpravo.cz/stanoviska-1404041996.html
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být zaměstnavateli doručena v písemné formě, což plyne z ustanovení § 310 odst. 6 zákoníku 

práce.108 

Otázkou zůstává, zda si strany mohou dohodnout i jiný výpovědní důvod než výše uvedený 

a stanovený zákoníkem práce. Nabízí se možnost použití obecné úpravy u výpovědi závazků, a to 

užití ustanovení § 1998 občanského zákoníku, které stanoví možnost výpovědi ujednáním stran či 

zákonem. Dle mého názoru si toto strany mohou dohodnout, ovšem pouze za určitých přísných 

podmínek, jako je zohlednění specifické úpravy postavení zaměstnance, a především se 

zohledněním veškerých omezení, které jsou stanoveny u odstoupení od konkurenční doložky, 

jehož podmínky jsou popsány výše v části 2.8.1. diplomové práce. 

 

2.9. Návrhy de lege ferenda 

Právní úprava konkurenční doložky prošla dlouhou historií, postupně se měnila a tvořila 

až do současné zákonné úpravy. Ani tato úprava ovšem není bez chyb a slabin, proto se v této 

podkapitole pokusím formulovat návrhy de lege ferenda, které by mohly do budoucna přispět ke 

zlepšení aplikační schopnosti konkurenční doložky a ke zvýšení vyváženosti práv a povinností 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Tyto návrhy a mé názory jsem již částečně popisovala v 

příslušných předešlých podkapitolách, tudíž se zde zaměřím jen na ty z mého pohledu 

nejzásadnější a nejpalčivější z nich.  

Jednu z největších slabin současné právní úpravy konkurenční doložky v českém právním 

řádu vidím v absenci povinného vymezení geografického rozsahu. Relevantní zeměpisný rozsah, 

na kterém nesmí zaměstnanec po skončení svého pracovního poměru vyvíjet konkurenční činnost, 

si strany mohou sjednat dobrovolně. Bohužel smluvní strany takto v praxi často nečiní, což vede 

k tomu, že při případném soudním sporu se musí soudně prokazovat, zda opravdu došlo k porušení 

závazku z konkurenční doložky na území relevantního trhu zaměstnavatele. Tedy trhu, kde 

zaměstnavatel působí a kde má konkurenční jednání bývalého zaměstnance schopnost mu způsobit 

újmu. Takové prokazování může trvat dlouhou dobu, za kterou může zaměstnavateli vzniknout 

ještě větší újma než při zahájení soudního procesu. Problematičnost celého geografického 

vymezení a jeho aplikace umocňuje složitá a nejasná použitelnost předběžných opatření, o které 

budu hovořit níže. Osobně bych začlenila vymezení geografického rozsahu mezi obligatorní 

náležitosti konkurenční doložky. Tak by bylo vhodné učinit s podmínkou, že je nutno při takovém 

sjednávání šetřit práv zaměstnance a omezovat ho v co nejmenším rozsahu, v tomto případě v co 

                                                 
108 Ustanovení § 310 odst. 5, 6 zákoníku práce.  
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nejmenším možném území. Představme si například chemika, který dvacet let vykonával 

specializovanou pracovní činnost v laboratoři spojenou s vývojem a zkoumáním jedné chemické 

sloučeniny. Jeho pracovní poměr skončí a má uzavřenou konkurenční doložku s územním 

omezením na celé území Evropské unie. To znamená, že pokud by chtěl i nadále vykonávat svou 

profesi a prakticky jedinou činnost, ke které má po letech znalosti a je kvalifikován, musel by začít 

pracovat mimo území Evropské unie. Nedá se očekávat, že standardní zaměstnanec kvůli své práci 

opustí vlast, potažmo světadíl. Proto si myslím, že takový rozsah konkurenční doložky je v tomto 

případě dostačující a celosvětová konkurenční doložka by neměla připadat v úvahu až na 

odůvodněné výjimky. Takovou výjimkou může být případ, kdy zaměstnanec bude IT vývojář 

pracující dálkově, který může svou práci provádět pro jakoukoliv zahraniční společnost bez 

nutnosti změny bydliště a vycestování. Kromě toho považuji za možný způsob řešení problému, 

kdy je ujednán příliš široký územní rozsah konkurenční doložky, možnost soudu toto území 

zmenšit, „moderovat“, redukovat, aniž by byla narušena platnost a vymahatelnost ostatních 

aspektů doložky. Jako inspiraci můžeme použít praxi soudů v angloamerickém právním systému, 

které na nepřiměřené části, velmi často právě na široký územní rozsah konkurenčních doložek, 

používají tzv. blue pencil test, ať už v jeho striktní či liberální podobě. Blue pencil test je popsán 

a jeho principy vysvětleny v části 3.3.3. této diplomové práce.  

Ani aktuální úprava časového rozsahu konkurenční doložky není dle mého názoru ideální. 

Současná právní úprava obsahuje v tomto aspektu dva základní nedostatky. Jak jsem již zmínila 

v části 2.5. této diplomové práce, maximální doba jednoho roku není dle mého názoru dostatečná, 

neuspokojivě chrání zájmy zaměstnavatele, a tím ho citelně ohrožuje. Proto bych navrhovala 

stanovit maximální dobu uzavření na dva nebo tři roky se současným potvrzením názoru, že soudy 

mají v těchto ohledech moderační právo nepřiměřenou dobu snížit. Právě nejasnost kolem 

možnosti moderace soudem a neplatností doložky je druhým nedostatkem časové úpravy 

konkurenční doložky. Nevidím důvod, proč by soud neměl mít pravomoc moderace, pokud by byl 

zaměstnanec zatěžován více než v potřebné míře pro ochranu podnikání zaměstnavatele. 

V okolních státech daná možnost funguje, a tímto přístupem by byl chráněn zaměstnanec před 

nepřiměřeností délky trvání konkurenčních doložek. Zároveň by to podporovalo zavedení delšího 

časového rozsahu sjednání konkurenční doložky.  

O nedostatcích předběžných opatření v pracovněprávních věcech pojednávala blíže část 

2.7.3. této diplomové práce, která poukázala na některé aplikační problémy a nastínila řešení 

předběžných opatření v zahraničí. Jak jsem již zmiňovala, předběžná opatření spočívající 

v zamezení porušování závazků z konkurenčních doložek nejsou v České republice často 

používaným nástrojem, a to i přes to, že by jistě zaměstnavatelé rádi takovéto opatření hojně 
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využívali. Je to tím, že zákoník práce tento institut neupravuje a ponechává ho na obecné úpravě 

v občanském soudním řádu, kde úprava není dostačující pro specifické problémy 

pracovněprávních vztahů. Jako velice vhodné, by se mi jevilo začlenit do českého právního řádu 

ustanovení, které by vylučovalo možnost požadovat individuálně sjednanou smluvní pokutu 

v případě, kdy zaměstnavatel podal návrh na vydání předběžného opatření. V takovém případě by 

zaměstnavatel mohl požadovat po bývalém zaměstnanci pouze náhradu škody, která mu vznikla 

konkurenčním jednáním zaměstnance před okamžikem podání návrhu na vydání předběžného 

opatření, které soud následně nařídí.  

Dále pak by bylo vhodné v případech, kde bylo vydáno předběžné opatření postupovat 

v hlavním řízení co nejrychleji, aby bylo vyjasněno, zda je nárok zaměstnavatele oprávněný, a aby 

bylo zabráněno přílišnému zásahu do práv zaměstnance omezeného předběžným opatřením příliš 

dlouhou dobu. Jeví se mi jako oprávněný názor, že by hlavní soudní řízení nemělo trvat déle, než 

trvá doba, na kterou byl závazek konkurenční doložky sjednán. Toto ovšem může být 

problematické vzhledem k současné přetíženosti českých soudů a možnosti podání řádných či 

mimořádných opravných prostředků. Pokud by v konečném rozhodnutí ve věci samé bylo 

rozhodnuto k tíži zaměstnavatele, je samozřejmostí povinnost zaměstnavatele nahradit škodu, 

která zaměstnanci vydáním předběžného opatření vznikla.109 Problém vidím, že v řízení o nařízení 

předběžného opatření se nemusí navrhovat a prokazovat relevantní skutečnosti, postačuje jen je 

osvědčit, což je praktické z hlediska rychlosti vydání předběžného opatření, avšak při absenci 

těchto prokázaných skutečností bude soud k vydání předběžného opatření pravděpodobně spíše 

skeptický. Navrhovatel (zaměstnavatel) by měl pokaždé k návrhu na vydání předběžného opatření 

připojit důkazy vypovídající o tom, že má šanci uspět ve věci a měl by prokázat, že nařízení 

předběžného opatření je nezbytné na ochranu jeho zájmů, a že k ochraně těchto zájmů nepostačuje 

jen prosté řádné soudní řízení bez vydání zatímní úpravy právních poměrů stran. 

Poslední bod této části bude řešit problematiku odstoupení od konkurenční doložky. Zákon 

explicitně nehovoří, zda je možné odstoupit od konkurenční doložky bez zákonného důvodu či 

předchozí domluvy stran. Judikatura českých soudů takovou alternativu vylučuje, podporuje názor 

možnosti odstoupení pouze ze zákonných či smluvených důvodů. Tento názor by se mohl do 

budoucna projevit i do textace zákoníku práce. Také by mohl zákoník práce definovat důvody pro 

odstoupení, které jsou z hlediska pracovního práva akceptovatelné. Jedním z důvodů odstoupení 

zaměstnavatelem od konkurenční doložky by mohl být případ, kdy zaměstnavatel změní předmět 

svého podnikání a zaměstnanec pro něj přestane mít z toho důvodu konkurenční potenciál. Může 

                                                 
109 Ustanovení § 77a odst. 1 občanského soudního řádu. 
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se stát, že zaměstnavatel při sjednávání konkurenční doložky ještě detailně neví, jaké informace a 

poznatky zaměstnanec během svého pracovního poměru nabyde.110 Proto by se nabízel jako další 

důvod pro odstoupení, prokázání zaměstnavatelem, že zaměstnanec během svého pracovního 

poměru nenabyl žádné informace a poznatky mající pro něj konkurenční potenciál.  

                                                 
110 TOMŠEJ, Jakub. Zákoník práce v praxi: komplexní průvodce s řešením problémů. 2. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2020. Právo pro praxi., s. 43 – 44. 
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3. Ujednání obdobná konkurenční doložce 

Poslední kapitola se bude věnovat ujednáním, která uzavírají zaměstnavatelé se svými 

zaměstnanci, a která se alespoň v základních bodech podobají konkurenční doložce. Takových 

ujednání může v praxi vznikat nespočet, a proto se v následujících podkapitolách blíže zaměřím 

na některé z nich, konkrétně na dohody o mlčenlivosti, non – solicitation clauses a garden leave 

clauses. Dohody o mlčenlivosti, non-solicitation clauses společně s konkurenční doložkou patří 

mezi tzv. omezující ujednání, anglicky restrictive covenants. Všechny tyto instituty jsou v praxi 

používané v České republice, a to i přes skutečnost, že ani jedno z těchto ujednání nemá komplexní 

oporu v zákoníku práce, tudíž při jejich využívání vznikají aplikační problémy, které se 

v následujících odstavcích budu snažit popsat. S ohledem na převážně chybějící zákonnou úpravu 

v České republice, je třeba hledat podstatu i řešení těchto ujednání v zahraniční úpravě, kde jsou 

tato ujednání poměrně běžnou praxí. Z tohoto důvodu v této kapitole nastíním obecnou podstatu 

jednotlivých institutů, jejich úpravu a aplikaci v České republice a zajímavosti vznikající při jejich 

výkladu v zahraničí.  

Jelikož se globální ekonomika neustále rozšiřuje, zaměstnavatelé se stále více potýkají 

s nutností vytváření ochranných opatření, která by ochránila jejich podnikatelské zájmy napříč 

státy nebo po celém světě. To může být obzvláště náročné v cizích jurisdikcích, kde soudy ani 

obecně právní systém nepodporuje možnost sjednání stejných smluvních omezení, o kterých bude 

hovořeno níže. Tato praxe způsobuje problémy s tím, že případné ujednání uzavřené v jednom 

státě již nemusí být vždy považováno za platně uzavřené ve státě druhém.  

 

3.1. Dohoda o mlčenlivosti („NDA“) 

Dohoda o mlčenlivosti neboli non-disclosure agreement, zkráceně používáno NDA, je 

právní institut chránící jednu nebo více stran takové dohody před únikem informací ze strany 

druhé. Tato dohoda není typická pouze pro pracovní právo a pracovní poměr, ale v praxi je 

uzavírána i v obchodněprávní rovině pro členy volených orgánů společností či v právu autorském. 

Často se také setkáváme s povinností mlčenlivosti, která ovšem nepramení ze smluvního ujednání 

stran, ale z jejich postavení či speciálního zákona. Typicky tak lze zmínit povinnost mlčenlivosti 

mezi lékařem a pacientem dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), advokátem a klientem vyplývající ze zákona č. 

85/1996 Sb., o advokacii nebo duchovním a zpovídaným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
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náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 

(zákon o církvích a náboženských společnostech). 

Zaměstnanci při svém pracovním poměru často přicházejí do styku s důvěrnými 

informacemi, které mohou být pro zaměstnavatele strategické či nezbytné. Zaměstnavatelé se 

snaží chránit tyto informace a zájmy, a proto podnikají právní kroky proti současným i bývalým 

zaměstnancům, aby jim zabránili sdílet tyto informace se svými novými zaměstnavateli, jinými 

osobami či širokou veřejností. To se obvykle provádí podepsáním právě dohody o mlčenlivosti při 

zahájení pracovního poměru nebo v jeho průběhu. 

Pojem mlčenlivosti je v rámci českého právního řádu hojně používán, avšak není zákonem 

nijak definován. Zákonodárce tak nejspíše reflektoval obecnou známost daného pojmu, a proto jej 

do právního řádu nezahrnul. Určitý nástin k možnému výkladu pojmu nám dává komentář, k již 

zrušenému zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který 

jako mlčenlivost vidí „povinnost konkrétní fyzické osoby jednat takovým způsobem, aby se 

chráněné informace nedozvěděla třetí osoba, která k tomu není oprávněna.“111 Tato definice dle 

mého názoru k pochopení celého institutu nepostačí, proto bych vyzdvihla článek Markéty 

Zachové, která mlčenlivost vysvětluje jako „právní institut, jehož podstatou je povinnost (fyzické) 

osoby zachovávat při soukromém i úředním styku specifická pravidla jednaní, která zaručí 

ochranu konkrétních informací a údajů, vztahujících se k určité (fyzické nebo právnické) osobě, 

jimiž taková osoba disponuje z titulu výkonu své profesní  činnosti, ať již v rámci 

pracovněprávního vztahu (např. zaměstnanec banky) či výkonu nezávislé činnosti (např. 

advokát).“112 Obě definice obsahují nedostatek v podobě nezohlednění a nezahrnutí právnických 

osob do okruhu osob povinných možnou mlčenlivostí.  

 

3.1.1. K mlčenlivosti v pracovním právu 

Zákoník práce nestanoví obecnou povinnost mlčenlivosti všem osobám v pracovním 

poměru, ale tuto povinnost připisuje pouze zaměstnancům ve veřejné správě, jako jsou například 

zaměstnanci soudů či správních úřadů.  Kompletní výčet osob povinných nalezneme v ustanovení 

§ 303 odst. 1 zákoníku práce. Tito zaměstnanci jsou povinni neprozrazovat žádné státní, obchodní 

a služební tajemství a navíc „zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při 

                                                 
111 POSPÍŠIL, Daniel In: KUČEROVÁ, Alena. Zákon o ochraně osobních údajů: komentář. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckova edice komentované zákony., s.248. 
112 ZACHOVÁ, Markéta. Povinnost mlčenlivosti (nejen) advokáta. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní 

komora v Praze, 2001, č. 4, s. 24 - 25. 
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výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám“113 Zákon 

stanovuje výjimku z mlčenlivosti, a to v případě zproštění této povinnosti pověřeným vedoucím 

zaměstnancem či statutárním orgánem. Do zákoníku práce se daná povinnost dostala výslovně 

především z nutnosti chránit občany před netaktností úřadů a osob v nich pracujících a jiném 

narušování soukromí, což je jeden ze státem chráněných zájmů.114 

Z výše popsaného nám plyne otázka, zda může zaměstnavatel zavázat zaměstnance 

nacházejícího se mimo okruh osob stanovených ustanovením § 303 odst. 1 zákoníku práce 

povinností mlčenlivosti? Obecnou úpravu povinností všech zaměstnanců bez ohledu na sektor 

práce či postavení nalezneme v ustanovení § 301 zákoníku práce, které však mlčenlivost 

konktrétně nepředepisuje, ani jinak neupravuje. Ve svém písmenu d) ustanovení pouze mluví o 

povinnosti zaměstnanců nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, což si můžeme 

vysvětlovat jako určitý požadavek loajality k zaměstnavateli.115 Loajalitu zaměstnance 

k zaměstnavateli ovšem nelze brát absolutně, vždy se musí poměřovat a zhodnocovat s hájeným 

veřejným zájmem, který může být silnějším atributem než zájem zaměstnavatele. Takovým 

příkladem může být, když jsou zaměstnanci známy nelegální, nebezpečné či jiné porušující 

praktiky zaměstnavatele a zaměstnanec učiní o tomto prohlášení či oznámení. Standardně by se 

jednalo o prolomení loajality a porušení zákonem dané povinnosti, avšak zde převáží veřejný 

zájem nad soukromým. Jedná se o případ tzv. whistleblowingu, který by neměl nikdy být 

zaměstnanci na újmu.116  

Celé soukromé právo, včetně práva pracovního, je protkané zásadou „co není zákonem 

zakázáno, je dovoleno“. Jednoduchou optikou bychom řekli, že dalšímu omezení zaměstnance 

mlčenlivostí nic nebrání. Jelikož jsme v pracovním právu, musíme zohlednit speciální úpravu a 

zásadu zaměstnance jako slabší strany a určitou neochotu legislativy i judikatury významně 

vstupovat do jeho práv. Když odhlédneme od možnosti sjednat si individuální dohodu o 

mlčenlivosti s konkrétním zaměstnancem, nabízí se alternativa stanovit povinnost mlčenlivosti 

kolektivní smlouvou či vnitřním předpisem zaměstnavatele. Tyto možnosti jsou ale zcela 

nesprávné a zaměstnavatel takto nemůže učinit. Prvním důvodem vyloučení je textace ustanovení 

§ 4a odst. 2 zákoníku práce, které nám stanovuje výjimky z aplikace. Právě toto ustanovení 

předepisuje, že stanovit povinnost zaměstnance nad rámec zákona lze jen uzavřením smlouvy mezi 

                                                 
113 Ustanovení § 303 odst. 2 písm. b) zákoníku práce.  
114 VYSOKAJOVÁ, Margerita In: BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. v Praze: 

C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck)., s.165. 
115 BĚLINA, Miroslav In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké 

komentáře., s. 1171. 
116 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. III. ÚS 298/12. 



 

48 

 

 

konkrétním zaměstnavatelem a zaměstnancem. Kolektivní smlouvy jsou řešeny v ustanovení § 23 

zákoníku práce, které ve svém prvním odstavci udává, že se nepřihlíží k ujednáním v kolektivních 

smlouvách ukládajícím povinnosti nebo zkracujícím práva zaměstnanců. Povinnost mlčenlivosti 

je nutno považovat jako povinnost nad rámec zákoníku práce, proto do tohoto režimu zcela jistě 

spadne a zaměstnavatel nesmí stanovit takovou povinnost tímto způsobem pro všechny své 

zaměstnance. Ani vnitřním předpisem, jako například pracovním řádem, to zaměstnavatel nemůže 

učinit. Pracovní řád má za cíl pouze rozvést a definovat ustanovení zákoníku práce, nikoliv ale 

založit nové.117 Tento názor podpořila i bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová ve své 

Zprávě o šetření ve věci podnětu na postup Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. 

V daném případě zaměstnavatel ve vydaném pracovním řádu určoval povinnost mlčenlivosti pro 

všechny své zaměstnance s tím, že v případě porušení by se jednalo o závažné porušení pracovní 

kázně zaměstnance. Veřejná ochránkyně práv tímto potvrdila, že povinnost mlčenlivosti se 

vztahuje jen na zaměstnance ve veřejné správě a ostatním zaměstnancům není možné takovou 

povinnost uložit vnitřním předpisem. Jako jedinou alternativu pro sjednání mlčenlivosti označila 

individuální dohodu stran v pracovní smlouvě či samostatné dohodě o mlčenlivosti.118 

 

3.1.2. Obecně k dohodám o mlčenlivosti  

Jak jsem již zmínila výše, dohoda o mlčenlivosti je prakticky jediná možná alternativa pro 

zaměstnavatele, jak zavázat zaměstnance mlčenlivostí mimo veřejný sektor. Taková dohoda bude 

uzavřena jako inominátní smlouva dle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Musí být 

písemná a může být sjednána jako součást pracovní smlouvy či jako samostatné ujednání uzavřené 

při vzniku pracovního poměru nebo za doby jeho trvání. Ničemu nebrání, aby mohla být dohoda 

o mlčenlivosti uzavřena na dobu trvání pracovního poměru i na dobu po skončení pracovního 

poměru. Není zde žádná limitace doby, proto je možno takovou dohodu uzavřít i na dobu 

neurčitou, například celoživotní. Takový postup bych ovšem nedoporučovala, protože se 

domnívám, že v případném soudním sporu by takovou dohodu soud vzhledem k nepřiměřené 

zátěži zaměstnance nepodpořil. Povinnost mlčenlivosti by byla pravděpodobně obhajována a 

podporována jen do doby, kdy může případné vyzrazení informací zaměstnavateli ublížit nebo ho 

jinak poškodit.   

                                                 
117 Ustanovení § 306 odst. 1 zákoníku práce.  
118 Zpráva o šetření Veřejné ochránkyně práv ze dne 17. 8. 2015. sp. zn. 7952/2014/VOP/EHŠ [online]. [cit. 2020-11-

16]. Dostupné z: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/3528.  

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/3528
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Aby byla dohoda o mlčenlivosti do budoucna platná a vymahatelná, měla by být dostatečně 

určitá, měla by specifikovat, jak je mlčenlivost široká a na jaké informace se vztahuje. Standardně 

by neměl zaměstnanec vyzradit předmět obchodního tajemství zaměstnavatele, ale dohodou o 

mlčenlivosti si strany mohou sjednat širší okruh informací, než na které dopadá ustanovení § 504 

občanského zákoníku řešící právě obchodní tajemství. Typickými chráněnými informacemi 

můžou být technologické postupy, know-how, cenová politika, personální či mzdové záležitosti. 

Není také na škodu si smluvně konkrétně ujednat, že se povinnost mlčenlivosti nevztahuje na 

veřejně dostupné informace o zaměstnavateli.119 Nad rámec výše uvedeného je nutno podotknout, 

že by se za porušení dohody o mlčenlivosti neměl považovat případ, kdy je zaměstnanec povinen 

sdělit informace na základě zákona. K takovému postupu může docházet v trestním stíhání 

zaměstnavatele nebo jiné zainteresované osoby nebo z důvodu šetření finančního úřadu či 

Inspektorátu práce. 

Co ale může zaměstnavatel dělat a co může po zavázaném zaměstnanci požadovat, pokud 

zaměstnanec dohodu o mlčenlivosti poruší nebo opakovaně porušuje? V případě dohody o 

mlčenlivosti, je vyloučen postup jít cestou jakékoliv peněžité pokuty, a to i v případě výslovného 

smluvení pokuty smluvními stranami. Takový závěr nám plyne z ustanovení § 346 odst. 7 

zákoníku práce, který nám dává možnost sjednat si smluvní pokutu pouze v případech stanovených 

zákoníkem práce. Jediným takovým případem je právě výše popsaná a rozebraná konkurenční 

doložka. Pokud by i přes to došlo ke smluvení smluvní pokuty za porušení mlčenlivosti, k ujednání 

by se vůbec nepřihlíženo, bylo by nicotné.120 Z tohoto důvodu může zaměstnavatel při porušení 

dohody o mlčenlivosti prakticky požadovat pouze obecnou náhradu škody, která mu vznikla 

v souvislosti s porušením. „Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil 

zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“121 

Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat jak skutečnou škodu, tak i ušlý zisk. Pro vznik 

takové odpovědnosti zákonodárce určil nutnost zavinění, které musí prokazovat vždy 

zaměstnavatel, což může být značně náročné a problematické. Tato náhrada škody lze požadovat 

i při porušení povinnosti v době, kdy pracovní poměr již netrvá. Postačí, když toto porušení 

vyplývalo z původního pracovního poměru. Pro úspěšné uplatnění náhrady škody se musí naplnit 

                                                 
119 ČECHTICKÁ, Alena. Znáte rozdíly mezi konkurenční doložkou a dohodou o mlčenlivosti? Personální a sociálně 

právní kartotéka. Praha: ASPI. Wolters Kluwer ČR, a. s., roč. 2016, č. 6., s. 4. 
120 DRÁPAL, Ljubomír In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké 

komentáře., s. 1441.  
121  Ustanovení § 250 odst. 1 zákoníku práce.  
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všechny obecné odpovědnostní předpoklady, a to porušení povinnosti, zavinění, vznik škody a 

příčinná souvislost mezi nimi.122 

Nabízí se otázka, proč by vůbec chtěl zaměstnavatel uzavírat se svými zaměstnanci dohody 

o mlčenlivosti, když si v ní dle české právní úpravy nemůže dohodnout smluvní pokutu či jiný 

postih za porušení a náleží mu právě jen náhrada škody, kterou navíc musí prokazovat. Jedním 

z důvodů může být, že právě uzavřená dohoda o mlčenlivosti, ve které by byly přesně 

specifikované informace zatížené mlčenlivostí, se v případě soudního sporu může stát velkým 

plusem vzhledem k tomu, že by byla vhodným podkladem pro vydání případného předběžného 

opatření a následně důkazním prostředkem v soudním řízení. 

V případě opakovaného porušování mlčenlivosti může vznikat zaměstnavateli násobná 

škoda, tudíž by zde měl být prostředek na zamezení zaměstnanci v opakovaném porušování 

dohody o mlčenlivosti. Za situace, kdy je zaměstnanec stále v pracovním poměru se 

zaměstnavatelem, se nabízí alternativa postihů zaměstnance, které mohou vést až k rozvázání 

pracovního poměru. Problém nastává, za situace, kdy dohoda o mlčenlivosti má dosah i po 

skončení pracovního poměru a k porušování dochází právě v této době. Zde si dovoluji odkázat na 

podbod 2.7.3. této diplomové práce hovořící o předběžných opatřeních. Předběžná opatření a jejich 

obecná úprava v občanském soudním řádu se dá dle mého názoru aplikovat i na případné opakující 

se jednání zaměstnance porušující mlčenlivost a významně poškozující zaměstnavatele. 

 

3.1.3. Rozdíl dohody o mlčenlivosti a konkurenční doložky 

Zaměstnavatel, který chce svého zaměstnance zavázat dohodou o mlčenlivosti či 

konkurenční doložkou, musí předem zvážit své plány, cíle a možnosti, a podle toho zvolit příslušný 

prostředek své ochrany. Oba tyto instituty se výrazně liší, jsou spjaty s jinými důsledky a chrání 

jiné prvky. Obecně dohoda o mlčenlivosti je účinná i za doby pracovního poměru, kdežto 

konkurenční doložka se aktivuje až v okamžik skončení pracovního poměru. Dále se budu zabývat 

dohodou o mlčenlivosti vztahující se na zaměstnance, kterým již pracovní poměr skončil. Prvním 

a nejzásadnějším rozdílem dohody o mlčenlivosti od konkurenční doložky je skutečnost, že 

zaměstnanec s uzavřenou dohodou o mlčenlivosti není nijak omezen v možnosti vykonávat 

pracovní činnost u jiného zaměstnavatele či jinou podnikatelskou činnost. Dokonce může vyvíjet 

i činnost soutěžního charakteru a v této činnosti je omezen pouze v rozsahu informací, na které 

spadá povinnost mlčenlivosti vyplývající z dohody. Z tohoto důvodu nelze považovat dohodu o 

                                                 
122  PTÁČEK, Lubomír In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké 

komentáře., s. 961. 
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mlčenlivosti jako výrazný zásah do ústavně zaručených práv, speciálně zásah do článku 26 Listiny. 

Jelikož dohoda o mlčenlivosti není pro zaměstnance tak velký zásah do jeho práv a může 

vykonávat jakoukoliv výdělečnou činnost, nebývá takový závazek mlčenlivosti spojen 

s peněžitým protiplněním nebo jinou kompenzací. Ničemu samozřejmě nebrání, aby si strany 

odměnu za mlčení sjednaly, například jako zvýšení motivace zaměstnance k dodržení a neporušení 

povinnosti mlčenlivosti. Při sjednávání by strany, především zaměstnavatel, měly brát v úvahu, 

aby nevznikla přílišná nevyváženost a zaměstnavatel by na tom zbytečně netratil. Vzhledem 

k tomu, že kompenzace je bonusem nezatěžujícím zaměstnance jako slabší stranu, domnívám se, 

že případné soudy by při svém rozhodování toto ujednání ponechaly beze změny.123  

V předchozím podbodě byla rozebrána nemožnost sjednání smluvní pokuty při porušení 

závazku plynoucího z dohody o mlčenlivosti, na rozdíl od konkurenční doložky. Dalším zjevným 

rozdílem je fakt, že dohody o mlčenlivosti mohou být uzavřeny i na delší dobu, kdežto konkurenční 

doložky nikdy nesmí být uzavřeny na dobu přesahující jeden rok po skončení pracovního poměru. 

 

3.1.4. Dohody o mlčenlivosti ve světě  

Cílem této části diplomové práce není zmapovat úpravu dohod o mlčenlivosti po celém 

světe, ale spíše upozornit na zajímavosti napříč úpravami a upozornit na případné klady či zápory, 

kterými se může česká úprava inspirovat, či naopak se jim vyvarovat. Tato část bude vycházet ze 

zahraniční judikatury soudů a odborných článků zpracovaných na toto téma. Česká republika má 

shodně jako níže probírané zahraniční úpravy právní úpravu mlčenlivosti zaměstnance založenou 

na názoru, že pracovní poměr s sebou nese vždy alespoň minimální povinnost mlčenlivosti, která 

zahrnuje jedinečné obchodní tajemství zaměstnavatele. Povinnost mlčenlivosti o obchodním 

tajemství standardně až na výjimky přetrvává i po skončení pracovního poměru v rámci úpravy 

ochrany proti nekalé soutěži. Povinnost loajality obvykle končí ukončením pracovního poměru. 

Takto tomu bývá, pokud si strany neujednají jinak. Co se ve většině okolních států liší, je možnost 

zaměstnavatele požadovat po zaměstnanci při porušení závazku smluvní pokutu či jinou finanční 

kompenzaci. Není ani výjimkou, že náklady za porušení dohody zaměstnancem mohou přesahovat 

částku, kterou by zaměstnanec i přes obrovskou snahu mohl zaplatit za celý svůj život. Závazku 

smluvní pokuty většinou přímo koresponduje odpovídající částka, kterou zaměstnanci dostávají 

jako odměnu, pokud povinnost neporuší.124  

                                                 
123 ČECHTICKÁ, Alena. Znáte rozdíly mezi konkurenční doložkou a dohodou o mlčenlivosti? Personální a sociálně 

právní kartotéka. Praha: ASPI. Wolters Kluwer ČR, a. s., roč. 2016, č. 6., s. 3-4. 
124 Např. Trailer Leasing Co. v. Associates Commercial Corp., 1996 WL 392135, at *1 (N.D.Ill. July 10, 1996); 

BOWAL, Peter a Dušan KUZMA. Post-Employment Legal Obligations. LawNow [online]. 2013, 37(5), 57-59 
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Vyplácení vyrovnání jako odměny za neporušení dohody o mlčenlivosti není v České 

republice natolik rozšířenou praxí, ale dá se s ní čím dál tím více setkat v nadnárodních 

společnostech. V takových případech ale zaměstnavatelé naráží na problém nemožnosti ujednat si 

smluvní pokutu zatěžující zaměstnance v českých pracovních podmínkách.  

Ve Spojených státech amerických jsou zaměstnanci obecně povinni nezveřejňovat či jinak 

nepoužívat důvěrné informace o zaměstnavateli dle zákona a pro jejich vymahatelnost není nutné 

sjednávat individuální dohodu. Taková povinnost platí i po skončení pracovního poměru. Tato 

povinnost není absolutní, musí respektovat zásady volné hospodářské soutěže. Nevztahuje se na 

informace veřejně dostupné nebo snadno zjistitelné prostřednictvím veřejných prostředků nebo 

obchodních sdělení. Pokud ale zaměstnanec vezme a použije důvěrné a chráněné informace 

zaměstnavatele k přebrání jeho klientely, je v rozporu se spravedlivou a volnou soutěží.125 Při 

posuzování důvěrnosti informací soudy také zkoumají jejich aktuálnost, tedy zda předmětné 

informace jsou stále schopny poškodit zaměstnavatele a nejsou zastaralé. Americké soudy mají 

pro určování obchodního tajemství určitý vzorec, který spočívá v následujících bodech: 1) rozsah, 

v jakém jsou informace známy obecnou společností; 2) rozsah, v jakém jej znají zaměstnanci a 

další zapojené subjekty; 3) rozsah opatření provedených k ochraně utajení takových informací; 4) 

hodnota informací; 5) množství úsilí či peněz vynaložených na vývoj informací; 6) obtížnost, s 

jakou mohou ostatní osoby informace nabýt nebo kopírovat. Tyto body se dají použít s drobnými 

změnami i pro posuzování důvěrných informací.126  

Můžeme shrnout, že americké právo je více otevřené pro prosazování zájmů 

zaměstnavatele, protože není tolik ukotven princip zaměstnance jako slabší strany. Možná právě 

proto jsou velmi často uzavírány nekorektní doložky či dohody o mlčenlivosti, které vedou k tomu, 

že zaměstnanec je zkrácen na svých právech. Otázkou zůstává, zda by americké soudy takovou 

dohodu o mlčenlivosti podpořily nebo by kvůli ochraně slabší strany dohodu moderovaly či 

prohlásily za neplatnou. Praxe se pravděpodobně bude lišit dle okolností konkrétního případu a 

specifik dané jurisdikce. Zde ale musíme zmínit psychologický aspekt dohod o mlčenlivosti, a 

s tím spojený odpor zaměstnance podstupovat zdlouhavé soudní řízení, velmi často s nadnárodním 

                                                 
[cit. 2020-12-08]. ISSN 08412626. Dostupné z: databáze Supplemental Index nebo HAWKINS, Charles, 

KNOPF, Gary. Risky Business: The Dangers of Overbroad Confidentiality Agreements. Martindale [online]. 6. 

6. 2012 [cit. 2020-11-18]. Dostupné z: https://www.martindale.com/labor-employment-law/article_Troutman-

Sanders-LLP_1524998.htm. 
125 Lamorte Burns & Co., Inc. v. Walters, 770 A.2d 1156, 1166 (N.J. 2001). 
126 LAZAR, Wendi S. Employment Agreements and Cross Border Employment - Confidentiality, Trade Secret, and 

Other Restrictive Covenants in a Global Economy. Labor Lawyer [online]. 2008, 24(2), 195-212 [cit. 2020-11-

19]. Dostupné z: databáze HeinOnline.  

https://www.martindale.com/labor-employment-law/article_Troutman-Sanders-LLP_1524998.htm
https://www.martindale.com/labor-employment-law/article_Troutman-Sanders-LLP_1524998.htm
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zaměstnavatelem, který má na rozdíl od něho téměř neomezený rozpočet a řadu právníků na své 

straně. 

Ukázkový případ neetického a protiprávního využití dohody o mlčenlivosti spatřuji 

v poměrně nedávných případech týkajících se prezidenta Spojených států amerických. Po zvolení 

Donalda Trumpa prezidentem Spojených států amerických v roce 2016 byli nuceni podepsat 

všichni zaměstnanci na všech pracovních úrovních jeho realitní společnosti the Trump 

Organization velmi přísnou doložku o mlčenlivosti. Pokud by tak neučinili, bylo jim dopředu 

avizováno, že ztratí svou práci. Nejenže se museli zavázat mlčet o skutečnostech týkajících se 

pracovního poměru, ale mlčenlivost se vztahovala i na všechny informace o Trumpově blízké i 

široké rodině, které jim byli známy. Dohody byly uzavírány na dobu neurčitou a působily i zpětně. 

Tyto dohody o mlčenlivosti dokonce obsahovaly povinnost zaměstnance, který by byl případně 

podle zákona povinen zveřejnit důvěrné informace, takovou skutečnost oznámit nejdříve 

Trumpově organizaci.127 

Se zneužíváním dohod o mlčenlivosti se nepotýkají pouze Spojené státy americké, ale je 

to problém celosvětovým. Aktuálně se o něm ve velké míře mluví ve Velké Británii v souvislosti 

s nedávnými kauzami obvinění ze šikany, diskriminace a sexuálního zneužívání zaměstnanců a 

jejich následného „umlčení“ právě aplikací dohody o mlčenlivosti.128 V reakci na takové jednání 

vydalo britské Ministerstvo pro obchodní, energetickou a průmyslovou strategii (The Department 

for Business, Energy and Industrial Strategy) jakési pojednání o dohodách o mlčenlivosti se 

zaměřením na opatření k zabránění zneužití v situacích obtěžování nebo diskriminace na 

pracovišti, kde shrnuje danou problematiku a navrhuje řešení. Pojednání řeší dohody o 

mlčenlivosti ve dvou směrech. Za prvé jako dohodu, která je součástí pracovního poměru a má za 

účel chránit obchodní tajemství či jiné informace s potenciálem poškodit zaměstnavatele. Jako 

druhý případ uvádí mlčenlivost sjednanou v dohodách o narovnání, které jsou v praxi často 

uzavírány při ukončení pracovního poměru a jejich obvyklým účelem je dosáhnout kompromisu 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, aby se zabránilo potenciálním sporům.129  

                                                 
127 SAUNDERS, Kevin W. NON-DISCLOSURE AGREEMENTS, CATCH AND KILL, AND POLITICAL 

SPEECH. University of Louisville Law Review [online]. 2020, 58(2), 283-307 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: 

databáze Legal Source.  
128 Např. CROXFORD, Rianna. UK universities face 'gagging order' criticism. BBC News [online]. 17. 4. 2019 [cit. 

2020-11-20]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/education-47936662. 
129 Confidentiality clauses: consultation on measures to prevent misuse in situations of workplace harassment or 

discrimination. UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy. [online]. březen 2019 [cit. 2020-11-

20]. Dostupné z: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/783011/confi

dentiality-clauses-consultation.pdf.  

https://www.bbc.com/news/education-47936662
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/783011/confidentiality-clauses-consultation.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/783011/confidentiality-clauses-consultation.pdf
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Ve Velké Británii existuje právní úprava omezující dohody o mlčenlivosti, respektive 

stanovení, že za splnění určitých kritérií nikdy nemůže být odstraněna ochrana tzv. 

whistleblowingu, tedy postupu, kdy zaměstnanec může upozornit příslušné orgány na praktiky na 

pracovišti či praktiky přímo zaměstnavatele narušující nebo jinak poškozující veřejný zájem. Také 

se nikdy nesmí omezit právo zaměstnance řešit případný spor soudní cestou, a to i v případě, kdy 

se zaměstnanec konkrétně tohoto práva v dohodě o mlčenlivosti nebo jinak vzdal. Tuto úpravu 

nalezneme primárně v oddíle 43J Zákona o zaměstnaneckých právech (Employment Rights Act 

1996).  I přes poměrně striktní úpravu zaměstnavatelé v praxi ustanovení porušující tyto pravidla 

do dohod dávají s cílem zaměstnance zastrašit, a tím mu snížit motivaci řešit celou věc veřejně. 

Cílem právní úpravy by mělo být zajištění, aby nemohly být dohody o mlčenlivosti zneužívány 

právě takovým zastrašujícím způsobem. Informace způsobilé být chráněné dohodou o mlčenlivosti 

by měly mít „nezbytnou kvalitu důvěry“, což znamená, že to jsou informace běžně nedostupné, 

které nejsou v obecném povědomí lidí a takové informace by se měly vztahovat k podnikání 

zaměstnavatele, nikoliv na jiné osobní či nepracovní aspekty. I z těchto důvodu navrhlo britské 

ministerstvo, aby bylo povinné pro zaměstnavatele při sjednávání včlenit do dohod o mlčenlivosti 

ustanovení poučující zaměstnance o jeho právech celou případnou věc řešit a oznámit. Dohoda, 

která by toto ustanovení neobsahovala, tudíž by nesplnila nové požadavky na znění, by byla 

zrušena v celém rozsahu. Takovýto prostředek by měl povzbudit zaměstnavatele k zajištění 

správného a férového navrhování a sjednávání dohod o mlčenlivosti. V případě zrušení dohody by 

riskovali zveřejnění důvodů sporu i jiných důvěrných informací.130  

  

3.2. Non – solicitation clauses 

Non – solicitation clauses jsou ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pro která 

budeme těžko hledat ideální ekvivalent a označení v českém právním systému. Můžeme je chápat 

jako „nepřebírací“ klauzule, které mají za cíl zabránit bývalému zaměstnanci zavázanému 

takovým ujednáním, aby po skončení svého pracovního poměru přebral či podněcoval k odchodu 

dosavadní klienty a zákazníky zaměstnavatele nebo jinak přiměl ostatní zaměstnance původního 

zaměstnavatele, aby ukončili pracovní poměr u bývalého zaměstnavatele a začali vykonávat 

pracovní činnost u zaměstnavatele nového. Jednoduše řečeno non-solicitation clauses by měly 

                                                 
130 Confidentiality clauses: consultation on measures to prevent misuse in situations of workplace harassment or 

discrimination. UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy. [online]. březen 2019 [cit. 2020-11-

20]. Dostupné z: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/783011/confi

dentiality-clauses-consultation.pdf. 
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zamezit tomu, aby zavázaný zaměstnanec převedl kontakty (jiné zaměstnance, klienty, zákazníky) 

od bývalého zaměstnavatele k zaměstnavateli novému či do svojí nové společnosti. Zaměstnanci 

si přirozeně často přejí udržovat vztahy se svými bývalými spolupracovníky nebo zákazníky. Je 

legální, aby zaměstnanec požádal bývalého kolegu ke společnému připojení k novému 

zaměstnavateli? Může zaměstnanec žádat a vyzývat své zákazníky, aby ho následovali po jeho 

odchodu k novému zaměstnavateli? To jsou v současné době velice palčivé otázky, na které si 

české právo ještě neudělalo ucelený a jasný názor. V této podkapitole a v podkapitole 3.4. 

diplomové práce se proto pokusím shrnout non-solicitation klauzule/dohody, jejich výhody i 

nevýhody, jejich aplikaci ve světe se zaměřením na angloamerickou úpravu i možnost jejich 

vymahatelnosti v rámci České republiky. 

 

3.2.1. Non-solicitation clauses a česká právní úprava 

Hned zpočátku je potřeba upozornit na úplnou absenci právní úpravy non-solicitation 

clauses v českém pracovním právu. I přes absenci právního podkladu se v praxi non-solicitation 

clauses uzavírají, ovšem toto uzavírání nemá oporu v zákoníku práce a při případném soudním 

sporu je ohrožena platnost uzavření a vymahatelnost takového institutu. Uzavírají se jako 

nepojmenované smlouvy dle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, které zní tak, že 

„Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena.“  V tomto 

ustanovení se projevuje zásada autonomie vůle. Jelikož je v soukromém právu připuštěna možnost 

analogie, což plyne ze znění ustanovení § 10 odst. 1 občanského zákoníku, tato nepojmenovaná 

smlouva se bude řídit a posuzovat dle nejbližší právní úpravy.131 Nejbližší úpravu k non-

solicitation clauses pravděpodobně nalezneme v právní úpravě konkurenční doložky dle zákoníku 

práce. Z tohoto důvodu se domnívám, že české soudy budou na tyto „nepřebírací“ klauzule 

v současné chvíli pohlížet vzhledem k striktnímu nastavení konkurenční doložky a budou klauzule 

pravděpodobně zkoumat v jejich časovém rozsahu, rozsahu omezení zaměstnance, protiplnění, 

všeobecné přiměřenosti a tím, jestli non-solicitation clauses v daném případě nenarušují dobré 

mravy či veřejný pořádek. Stejně jako konkurenční doložka, i non-solicitation clauses budou muset 

být uzavřeny písemně při vzniku pracovního poměru jako součást pracovní smlouvy či jako 

samostatné ujednání při trvání takového pracovního poměru. Současně se domnívám, že na tyto 

klauzule nelze aplikovat ustanovení řešící smluvní pokutu, protože možnost jejího sjednání musí 

                                                 
131 HULMÁK, Milan In: LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře., 

s.137. 
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stanovit vždy zákon.132 V nemožnosti sjednat si smluvní pokutu za porušení vidím největší slabinu 

současné úpravy non-solicitation clauses v českém právu. Myslím si, že české soudy by takové 

klauzule měly akceptovat a při zohlednění všech specifických okolností je považovat za platné a 

vymahatelné. 

Je pochopitelné, že s narůstající globalizací a stále větším výběrem možnosti povolání, se 

budou zahraniční zaměstnavatelé snažit aplikovat tyto klauzule i v rámci českých pracovních 

poměrů. Jednoduše si můžeme představit případ, kdy vzkvétající technologický start-up koupí 

velká nadnárodní společnost. V tu chvíli se rozhodne jeden zaměstnanec start-upu odejít. To samo 

o sobě nebývá problémem. Pokud ovšem nebude mít takový zaměstnanec uzavřenou non – 

solicitation clause, může takto vyzvat a následně přebrat ostatní zaměstnance a jejich zákazníky, 

čímž původní společnost založená právě na know-how zaměstnanců zůstane prázdná a bezcenná. 

Už na první pohled se zde dostávají významné právní zásady do střetu, a to především smluvní 

volnost jako obecná zásada soukromého práva společně s obecnými pravidly tržní ekonomiky a 

právem zaměstnavatele podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost proti ochraně 

zaměstnance jako slabší strany a jeho právu na svobodnou volbu povolání dle čl. 26 Listiny. Tyto 

práva vždy musíme poměřit, aplikovat test proporcionality a zohlednit každý případ individuálně. 

Je důležité si uvědomit, že non-solicitation clauses nebrání zaměstnanci ve výkonu jiné pracovní 

činnosti a neomezují ho tak široce jako konkurenční doložky. Zaměstnanec může i přes uzavřenou 

klauzuli provozovat konkurenční výdělečnou činnost a nechat se zaměstnat v jakémkoliv 

pracovním odvětví. Tyto klauzule ho omezují jen částečně, a to v okruhu zákazu pokusit se vzít s 

sebou do nové společnosti nebo k novému zaměstnavateli další zaměstnance či zákazníky.  

Použití non-solicitation clauses se obecně nedá generalizovat a je zásadní rozdíl uzavřít 

takovou klauzuli například se zdravotní sestřičkou, která má svoji profesi a tuto profesi může 

vykonávat neomezeně kdekoliv bez potenciálního rizika odbytu zákazníků a rizika přebrání 

ostatních zaměstnanců. Ani pokud nastoupí k jinému zaměstnavateli a řekne bývalé kolegyni o 

lepších pracovních podmínkách a kolektivu, není to nikterak ohrožující pro bývalého 

zaměstnavatele. Takový postup by navíc pravděpodobně nenaplnil podstatu non-solicitation 

clause. Odpověď na otázku, jaké jednání bývalého zaměstnance naplňuje a spadá pod non-

solicitation clauses, bude zodpovězena v následujícím podbodu diplomové práce. Na druhé straně 

si uveďme příklad vrcholného manažera společnosti, který pro tuto společnost několik let pracoval 

a přicházel do styku se zákazníky a ostatními zaměstnanci, kteří mu důvěřují a mají k němu kladný 

vztah. Odchod takového zaměstnance do jiné společnosti nebo do vlastní společnosti by bez non-

                                                 
132 Ustanovení § 346d odst. 7 zákoníku práce. 
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solicitation clauses mělo ohrožující vliv na bývalého zaměstnavatele, protože kdyby manažer své 

zákazníky či kolegy vyzval, pravděpodobně by jich velké množství přešlo s ním. 

Často se tyto klauzule neuzavírají jednotlivě, ale jako součást větších dohod, tzv. 

omezujících ujednání (restrictive covenants), uzavíraných společně s pracovní smlouvou, což ale 

není podmínkou. Tyto větší dohody v sobě mohou obsahovat konkurenční doložku, dohodu o 

mlčenlivosti i právě non-solicitation clause. Všechny tři ujednání mají společné, že se pokoušejí 

omezit nebo přinutit někoho, aby něco nedělal, ať už v době zaměstnání nebo po něm.133 

 

3.2.2. Non-solicitation clauses a jejich užití ve světě 

Ani ve světe není otázka platnosti a vymahatelnosti non-solicitation clauses zcela jasná. 

Úprava a pohled na toto téma se liší napříč státy i napříč jednotlivými rozhodovacími soudy, proto 

musíme vždy přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu. Soudní vymahatelnost těchto 

klauzulí se významně liší v závislosti na jurisdikci, odvětví a relativní vyjednávací síle stran. 

Soudy po celém světe si při posuzování klauzulí pokládají podobné otázky. Proč je nutné bývalému 

zaměstnanci zakázat žádání přechodu ostatních zaměstnanců a zákazníků? Jaký konkrétní 

obchodní zájem zaměstnavatele to chrání? Jak je non-solicitation clause omezena geograficky, 

časově a jinak, aby vykazovala přiměřenost? 

Vcelku rozumný názor formuloval na téma non-solicitation clauses nejvyšší soud 

amerického státu Wisconsin. Řekl, že zaměstnavatelé mají nepopiratelné právo non-solicitation 

clauses uzavírat a cíl chránit své zaměstnance před nepřebíráním se jeví jako legitimní. Všechny 

tyto klauzule ale musí být uzavřené v rozumné a přiměřené míře. V daném případě byla klauzule 

nevymahatelná, protože zakazovala získávat zaměstnance od vedoucích pracovníků na nejvyšších 

úrovních až po pomocný personál, tudíž i zaměstnance, jejichž odchod nemůže narušit oprávněné 

podnikatelské zájmy zaměstnavatele. Z tohoto rozsudku si můžeme vzít určité pravidlo pro non-

solicitation clauses a to, že klauzule by měly být použity pouze na pracovní pozice, kde je to nutné, 

přiměřené, obhájitelné a pouze na nezbytně nutnou dobu a území.134  

Pro vymahatelnost musí v americkém státě Georgia non-solicitation clauses naplnit 

podmínky rozumnosti, založení na zralé úvaze, nezbytnosti k ochraně zájmů strany, v jejíž 

prospěch je uložena, a nesmí poškozovat zájmy veřejnosti. Rozumnou klauzuli lze charakterizovat 

jako omezenou v rámci rozsahu zakázané činnosti, doby trvání klauzule, geografickému rozsahu 

                                                 
133 MURRAY, Jean. Non-Solicitation Agreements in Business Contracts: How to Keep Employees from Working for 

the Competition. The Balance Small Business [online]. 17. 9. 2020 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: 

https://www.thebalancesmb.com/non-solicitation-agreements-in-business-contracts-398359.  
134 Manitowoc Co., Inc. v. Lanning, No. 2015AP1530, 2018 Wisc. LEXIS 12 (Wis. Jan. 19, 2018).  
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a účelu pro který zaměstnanec nesmí přetahovat zákazníky či zaměstnance společnosti. To 

znamená, že klauzule nikdy nesmí jít nad rámec toho, co je nezbytné k ochraně obchodních zájmů 

zaměstnavatele.135 

Výše uvedená pravidla se velice podobají pravidlům pro platné a vykonatelné sjednání 

konkurenční doložky, což je ve Spojených státech amerických poměrně častou praxí. Úprava non-

solicitation clauses se liší stát od státu. Zatímco zhruba polovina amerických státu se přiklání 

k tomu, že tyto klauzule se musí posuzovat na základě stejných podmínek jako konkurenční 

doložky (např. již zmíněný Wisconsin a Georgia, New York136, Texas137), druhá polovina států 

jako je Kalifornie či Louisiana138 toto tvrzení popírá. Zmíněná Kalifornie dokonce soudní činností 

došla k tomu, že všechny ustanovení o nekonkurování v zaměstnaneckých smlouvách jsou kromě 

ochrany obchodního tajemství neplatná dle ustanovení § 16600 kalifornského obchodního 

zákoníku (California’s Business and Professions Code). Soudy si ovšem nechávaly úzkou výjimku 

ve výkladu výše uvedeného zákoníku pro podobné případy jako jsou non-solicitation clauses. To 

se ovšem změnilo po rozhodnutí čtvrtého okresního odvolacího soudu v San Diegu v případu 

AMN Healthcare Inc. v. Aya Healthcare Services Inc., který zpochybnil pokračující 

životaschopnost klauzulí. V daném případě klauzule bránily jednotlivým zaměstnancům, převážně 

zdravotním sestrám, ve výkonu jejich podnikání nebo profese a prakticky znemožňovaly 

vykonávat podstatu jejich práce, což soud považoval za nezákonné. Tento názor poté potvrdil i 

odvolací soud. Jelikož je tento případ specifický a nemá precedenční sílu, ostatní soudy Kalifornie 

mohou rozhodovat s patřičným odůvodněním odlišně. Ovšem celá Kalifornie má v omezujících 

doložkách zaměstnanců velice restriktivní pohled a až čas prokáže, jestli tento vývoj půjde 

překonat.139 

Je důležité si uvědomit, že non-solicitation clauses mají zamezit bývalému zaměstnanci ve 

snaze jiné přebrat. Pokud se ale zaměstnanci či zákazníci rozhodnou odejít od původního 

zaměstnavatele k novému společně se zavázaným zaměstnancem sami bez nátlaku či výzev, 

nemělo by se jednat o porušení klauzule. Soudní praxe Velké Británie definovala ucelený názor, 

že se jedná o porušení non-solicitation clauses, když vázaný zaměstnanec přímo či nepřímo 

                                                 
135 BRISSEY, Laura W. Georgia Creates Another Requirement for the Enforceability of Non-Solicitation Agreements. 

Venulex Legal Summaries [online]. 2002, 1-2 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: databáze Business Source Ultimate.  
136 Např. Penton Learning Sys. LLC v. Defense Strategies Institute Group, 2014 LEXIS 3622 (N.Y. Sup. Ct. July 28, 

2014).  
137 Např. Cooper Valves, LLC v. ValvTechnologies, Inc., 531 S.W.3d 254 (Tex. App. 2017).  
138 Např. CDI Corp. v. Hough, 9 So. 3d 2009 (La. Ct. App. 2009). 
139 Viz AUBRY JR., Lloyd W. ARE EMPLOYEE NON-SOLICITATION CLAUSES STILL LEGAL IN 

CALIFORNIA? Venulex Legal Summaries [online]. 2018, (4), 1-4 [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: databáze 

Business Source Ultimate.; a Aya Healthcare Services, Inc. and Aya Healthcare, Inc. v. AMN Healthcare, Inc., 

No. 20-55679 (Nov.19, 2020).  
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požaduje, přesvědčuje nebo povzbuzuje klienty či zaměstnance svého bývalého zaměstnavatele, 

aby převedli své zájmy, obchody či práci na nového zaměstnavatele. Bylo řečeno, že pokud 

neexistují primární důkazy o přesvědčování nebo povzbuzování ze strany bývalého zavázaného 

zaměstnance, nelze porušení non-solicitation clauses vyvodit z pouhé skutečnosti, že přešel velký 

počet klientů či zaměstnanců k novému zaměstnavateli. Důkazní břemeno v takovém případě leží 

na bývalém zaměstnavateli, který musí prokázat, že klienti či zaměstnanci odešli na základě 

podněcování nebo přesvědčování zavázaného zaměstnance.140 

Co ale konkrétně znamená přímá a nepřímá nabídka zaměstnance vůči zákazníkům a 

zaměstnancům? S definicí přímé nabídky není problém, jedná se o konkrétní výzvu zavázaného 

zaměstnance k přechodu. Pod nepřímou nabídkou si ovšem lze představit mnoho situací, ku 

příkladu učinění nabídky prostřednictvím třetí osoby nebo odesílání mailů či jiných informačních 

sdělení informujících o nové pozici. Zde nám vzniká otázka, jestli je i reklama, oznámení a inzerát 

na novou pracovní pozicí nepřímou nabídkou. V současné sociální době odpověď naráží na 

překážky. Jelikož zde máme sociální sítě jako je Facebook a Twitter či profesní sítě ve stylu 

LinkedIn, je téměř nemožné reklamu, inzerci či jinou informaci o změně pracovní pozice nebo 

nabídce nové práce utajit či nějak skrývat před cílovou skupinou. Soudy mají za to, že pasivní 

používání sociálních médií bez přímé výzvy dalšího zaměstnance nebo zákazníka nepředstavuje 

porušení non-solicitation clause, pokud se inzerce či oznámení neopakuje dlouhodobě.141 

 

3.3. Garden leave clauses a blue pencil doctrine 

V této podkapitole diplomové práce bych pro zajímavost blíže přestavila dva instituty 

angloamerického sytému práva, které jsou hojně používané a souvisí s omezujícími ujednáními 

popsanými v této diplomové práci výše. Ani jeden z těchto institutů není v české právní praxi 

exaktně používán, avšak se dají naleznout určité postupy tyto instituty připomínající. 

 

3.3.1. Využitelnost garden leave clauses v angloamerickém právním systému 

Ve Velké Británii se kvůli těžkostem při soudních sporech vyplývajících z konkurenčních 

doložek či jiných omezujících ujednání začaly používat tzv. garden leave clauses, což můžeme 

převodem na české poměry chápat jako nepojmenovanou překážku v práci na straně 

                                                 
140 Towry EJ Ltd v Bennett & Others [2012] EWHC 224 (QB).  
141 SKAPYAK, Michael. Battling Non-Solicitation Clauses in Employment Agreements in the Social Media Age. 

Minority Trial Lawyer [online]. 2017, 16(1), 6-11 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: databáze Legal Source. 
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zaměstnavatele dle ustanovení § 208 zákoníku práce. V praxi to ve Velké Británii znamená, že 

zavázaný zaměstnanec bude mít před skončením svého pracovního poměru dlouhou výpovědní 

dobu (obvykle jeden až dvanáct měsíců). Během této nestandardní výpovědní doby zaměstnanec 

bude pobírat plný plat a jiné zaměstnanecké výhody a bonusy, ale nebude se dostavovat na 

pracoviště a ani nijak vykonávat svou práci. Pochopitelně zamezením v pokračování v pracovní 

činnosti nebude mít přístup k důvěrným informacím, poznatkům a know-how zaměstnavatele. 

Důvěrné informace a poznatky získané při pracovním poměru plynutím času oslabují na své 

významnosti, a tím je zaměstnavatel chráněn. Zaměstnanec, který podepsal garden leave clause a 

je ve výpovědní době, má stále status zaměstnance, je povinen nekonkurovat ani jinak neohrožovat 

zaměstnavatele, nesmí zahájit nové zaměstnání u konkurence či vlastní podnikání bez vědomí a 

povolení bývalého zaměstnavatele. Je zachována plná povinnost loajality. Nejen tyto důvody 

vedou ve Velké Británii k oblíbenosti takových klauzulí a k upřednostňování před uzavíráním 

omezujících ujednání, ať již v podobě konkurenčních doložek, dohod o mlčenlivosti nebo non-

solicitation clauses.142 

Garden leave clauses můžeme považovat především jako alternativu konkurenčních 

doložek, protože zaměstnanci především brání v konkurenčním jednání nemožností nástupu 

k jinému zaměstnavateli. Tento institut se zpočátku prosadil, protože britské soudy byly více 

přikloněny k vynutitelnosti garden leave clauses a konzistentně je podporovaly. Při jejich 

sjednávání musejí zaměstnavatele poměřit a zhodnotit, který z těchto dvou institutů je pro ně 

výhodnější. Garden leave clause ve většině případů představuje vyšší náklady pro zaměstnavatele 

vzhledem k výplatě plného platu a dalších zaměstnaneckých výhod, které mohou být i velmi 

nákladné a převyšující výši platu. Pokud je ale pravděpodobnější, že bude taková klauzule lépe a 

snadněji vynucena než konkurenční doložka, stane se garden leave clause ziskovější. I proto se 

praxe garden leave klauzulí rozšířila z Velké Británie do jiných částí angloamerického práva, 

především do praxe Spojených států amerických, Austrálie a Kanady.143 

Do Spojených států amerických se používání garden leave clauses dostalo pravděpodobně 

z Velké Británie ve spojitosti s obsazováním vyšších pozic v odvětví finančních služeb. 

Společnosti v tomto odvětví mají tradičně silné zastoupení ve Velké Británii i ve Spojených státech 

amerických (především spojnice měst Londýn - New York), proto pochopitelně chtěly začít 

využívat odsvědčený institut i na území Spojených států amerických. To se tak i za drobných 

                                                 
142 LAZAR, Wendi S. Employment Agreements and Cross Border Employment - Confidentiality, Trade Secret, and 

Other Restrictive Covenants in a Global Economy. Labor Lawyer [online]. 2008, 24(2), 195-212 [cit. 2020-11-

26]. Dostupné z: databáze HeinOnline. 
143 PERRI, Timothy J. Garden Leave vs. Covenants Not to Compete. Review of Law and Economics [online]. 2010, 

6(2), 167-180 [cit. 2020-11-28]. Dostupné z: databáze HeinOnline.  
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odchylek od britské tradiční úpravy povedlo. Tento institut se stal ve Spojených státech 

amerických obecně vymahatelným za předpokladu, že je přiměřeně přizpůsoben podmínkám tak, 

aby chránil definované legitimní zájmy zaměstnavatele a zaměstnance. Americká doktrína 

považuje garden leave klauzule za mírnější než tradiční konkurenční doložky a jiné omezující 

ujednání, a mající pro zaměstnance patrné výhody. V praxi jsou obvykle sjednávány na kratší dobu 

než tradiční konkurenční doložky, čímž se minimalizuje výsledná škoda jak pro zaměstnance, tak 

pro hospodářskou soutěž. Jelikož ve Spojených státech amerických na rozdíl od naší úpravy není 

u konkurenční doložky mnohdy vyžadována finanční kompenzace pro zavázaného zaměstnance, 

garden leave clauses snižují s povinnou výplatou platu a dalších výhod dopad na zaměstnance, aby 

neutrpěl významnou ztrátu výdělku. Mnoho zaměstnavatelů také zjistilo, že platit zaměstnance 

zavázaného garden leave clause je mnohdy efektivnější než financování žaloby z konkurenční 

doložky a následného nepředvídatelného soudního sporu. Lze shrnout, že garden leave klauzule 

jsou ve Spojených státech amerických rostoucím a využívaným institutem, který ovšem není 

tradičně zakotven a soudy do této doby nevydaly žádné komplexní závazné stanovisko, jak takové 

klauzule posuzovat a jaké konkrétní podmínky musí splňovat, aby nedocházelo k porušování 

pravidel nekalé soutěže a zájmů zaměstnanců.144 

 

3.3.2. Postup podobný garden leave clauses v českém pracovním právu  

V českých poměrech se dá podobná praxe jako u garden leave clauses spatřovat v 

případném postupu zaměstnavatele, který si se zaměstnancem smluví delší výpovědní dobu, než 

je uvedena v ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce. Standardní výpovědní doba činí nejméně dva 

měsíce, avšak může být prodloužena písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Taková smlouva o prodloužení výpovědní doby může být uzavřena při vzniku pracovního poměru 

společně s pracovní smlouvou, v jeho průběhu nebo nejpozději při jeho skončení. Nesmí být 

sjednána nepřiměřeně dlouhá výpovědní doba, která by se dostala do rozporu s dobrými mravy, 

veřejným pořádkem a kolidovala by s oprávněnými zájmy stran pracovního poměru, zejména 

zájmy zaměstnance.145 Pokud se bude jednat o úmysl podobný jako při sjednávání garden leave 

clauses, zaměstnavatel ovšem nebude chtít, aby se zaměstnanec ve výpovědní době dostavoval na 

pracoviště či jinak vykonával svoji práci. V takové situaci by zaměstnavatel mohl aplikovat tzv. 

překážky v práci na straně zaměstnavatele, tedy situaci, kdy zaměstnavatel nepřiděluje či nemůže 

                                                 
144 SULLIVAN, Charles A. Tending the Garden: Restricting Competition via Garden Leave. Berkeley Journal of 

Employment and Labor Law [online]. 2016, 37(2), 293-326 [cit. 2020-11-28]. Dostupné z: databáze HeinOnline. 
145 PTÁČEK, Lubomír In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké 

komentáře., s. 293. 
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přidělovat zaměstnanci práci. Jelikož zaměstnavatel takovým jednáním porušuje jednu 

z povinností pracovního poměru, a to náležitě přidělovat zaměstnanci práci, náleží zaměstnanci 

náhrada platu v plné výši. Zaměstnanec by na takovém postupu neměl nikdy strádat, například 

ztrátou nároků na benefity či jiné zaměstnanecké výhody.146 

  Dle mého názoru není takový postup vždy správný. Může vzniknout situace, kdy 

výpovědní doba a následné překážky v práci na straně zaměstnavatele bude pro zaměstnance 

natolik omezující, že se dostane do rozporu se zásadou zaměstnance jako slabší smluvní strany a 

s právy stanovenými v čl. 26 Listiny. Pro příklad můžeme uvést příklad, kdy by byla výpovědní 

doba sjednána nepřiměřeně dlouhá, a tím by byl zaměstnanec prakticky postaven mimo pracovní 

svět, možnosti se zlepšovat se ve své profesi a jinak rozvíjet svoji pracovní kariéru. Na druhou 

stranu v tomto případě vidíme jednu nepopiratelnou výhodu oproti konkurenční doložce, a to 

výhodu daňovou a pojistnou. Protože je zaměstnanec stále evidován jako pracující u 

zaměstnavatele v přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele, nevznikají problémy u placení daní 

a pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění popsané v části 2.6.1. této diplomové 

práce. 

 

3.3.3. Blue pencil doctrine 

Považuji za vhodné v této diplomové práci také zmínit tzv. blue pencil doctrine, někdy 

používáno blue pencil test, ve volném překladu jako doktrína/test modré tužky. Tento institut není 

obdobným ujednáním jako konkurenční doložka, avšak je v zemích angloamerického právního 

systému hojně využíván k redukci a moderaci nepřiměřenosti v omezujících ujednáních, 

především právě v konkurenčních doložkách.  

Jednoduše řečeno, jde o postup soudů, kdy se případná neplatnost nebo nepřiměřenost 

postižených částí konkurenční doložky či jiného omezujícího ujednání odstraní („přeškrtne“) a 

současně její zbývající část zůstane nezměněna a nedoplněna. Nesmí se tedy změnit charakter 

původního zamýšleného ujednání. Takovým jednáním se zbylá část doložky stane naprosto platně 

uzavřenou a vymahatelnou. Pro plné pochopení uvádím příklad. V konkurenční doložce má 

zaměstnanec definováno, že nesmí po skončení svého pracovního poměru pracovat ani podnikat 

v oblasti výroby zdravotnických prostředků, výroby zdrojů ionizujícího záření a výroby 

sportovních potřeb. Jelikož původní zaměstnavatel nepodnikal v oblasti výroby sportovních potřeb 

a nemá s oblastí sportovních potřeb nic společného, soud by tuto doložku považoval za 

                                                 
146 PICHRT, Jan In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké 
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nepřiměřenou. V takovém případě může soud aplikovat blue pencil test a předmětnou část „výroby 

sportovních potřeb“ přeškrtnout – odstranit. Tím se nezmění charakter původní doložky, jen se 

zúží zakázaná činnost a doložka může být nadále platná a vymahatelná v upraveném proškrtaném 

znění.  

Poprvé byl blue pencil test ve výše popsané podobě použit ve Velké Británii v případě 

řešeném Sněmovnou lordů v roce 1894 týkajícího se omezení obchodu147 a odtud se pravidlo 

rozšířilo do mnoho států především angloamerického právního systému. Velká Británie poměrně 

nedávno definovala další podmínky, které musí být splněny pro řádnou aplikaci blue pencil testu. 

Aplikace závisí na zodpovězení těchto otázek: 1) Je možné získat vymahatelné znění doložky bez 

přidání nebo úpravy zbývajících neodstraněných slov? 2) Jsou zbývající položky doložky uzavřené 

po důkladném zvážení a jsou přiměřené? 3) Má škrtnutí nevymahatelné části ten účinek, že 

zbývající doložka jako celek nebude mít za následek zásadní změnu účinku omezujících ujednání 

v pracovní smlouvě?148 

Rozšíření do dalších států mimo Velkou Británii se neobešlo bez určitých změn ve výkladu 

a aplikaci testu. Některé americké státy mohou při provádění testu nejen škrtat, ale i drobně měnit, 

například zkrátit dobu omezení zaměstnance. Najdou se i odpůrci testu modré tužky jako celku. 

Jejich hlavním argumentem je, že soud aplikací blue pencil testu zasahuje do smluvní autonomie 

stran a dotváří jejich vůli nad požadovaný záměr.149 Napříč americkými státy se proto vytvořily 3 

odlišné modely používání blue pencil testu. První model odmítá blue pencil test jako takový a není 

možné jej vůbec aplikovat. Druhý model kopíruje úpravu ve Velké Británii, tedy odstranění 

nepřiměřenosti doložky jejím „přeškrtnutím“. Tento model se nazývá strict blue pencil test a 

využívá se například v Arizoně či Marylandu. A jako poslední se v amerických státech (např. v 

Minnesotě) objevuje tzv. liberal blue pencil, kde mohou soudy doložky i drobně měnit nad rámec 

strict blue pencil testu.150 

Liberal blue pencil by se dala nejblíže připodobnit k moderačnímu právu soudů v českém 

právním řádu, využitelným například ke snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty či zúžení 

územního rozsahu doložky.  

 

                                                 
147 Nordenfelt v Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co Ltd [1894] AC 535.  
148 Tillman v Egon Zehnder Ltd [2019] UKSC 32.  
149 Unlimited Opportunity, Inc. v. Waadah, 861 N.W.2d 437 (Neb. 2015).  
150 SULLIVAN, Charles A. Tending the Garden: Restricting Competition via Garden Leave. Berkeley Journal of 

Employment and Labor Law [online]. 2016, 37(2), 293-326 [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: databáze HeinOnline. 
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3.4. Návrh včlenění ujednání do českého právního řádu 

Z důvodu nedostatečné právní úpravy omezujících ujednání, především dohod o 

mlčenlivosti a non-solicitation clauses, v českém právním řádu by se do budoucna dalo uvažovat 

o jejich včlenění do úpravy pracovního práva, aby nedocházelo k aplikačním a jiným problémům, 

a aby se odlehčilo české soudní soustavě a posílila se právní jistota zaměstnanců i zaměstnavatelů.  

Dohody o mlčenlivosti jsou v praxi relativně účinnou metodou ochrany informací 

týkajících se zaměstnavatele, ale při jejich sjednávání musíme myslet především na ochranu 

primárního cíle, a to ochranu obchodního tajemství či jiných důvěrných informací souvisejících 

přímo s podnikáním zaměstnavatele. Dohody o mlčenlivosti by především neměly vést k tomu, že 

se stanou pro zaměstnance zastrašujících institutem, který by vedl k pocitu zaměstnance, že nesmí 

využít svého zákonného práva bránit se proti případné diskriminaci, šikaně či sexuálnímu 

obtěžování na pracovišti. Také by tento institut neměl vést k tomu, že by zaměstnance takové 

ustanovení v krajních případech odradilo od jeho zákonné povinnosti nahlásit trestný čin 

zaměstnavatele nebo jiné osoby příslušnému orgánu dle českého trestního práva. Zaměstnanec by 

si měl být práva na upozornění příslušných orgánů vědom již při sjednávání dohody o mlčenlivosti. 

V české úpravě mu takové právo přiznává judikatura, avšak zaměstnanci si toho nemusí být vždy 

plně vědomi.151 Z těchto důvodů si myslím, že by se daly do budoucí podoby české úpravy dohod 

o mlčenlivosti využít zahraniční poznatky o dané problematice. Domnívám se, že by bylo vhodné, 

aby při sjednávání dohod o mlčenlivosti bylo jejich povinnou součástí jakési poučení zaměstnance 

o jeho právech obrátit se na příslušné orgány v případě diskriminace, šikany, sexuálního 

obtěžování či jiné nepovolené činnosti zaměstnavatele nebo nepovolené činnosti dějící se na jeho 

pracovišti. Příslušnými orgány můžeme mít na mysli například Inspektorát práce či Policii České 

republiky. Zaměstnanec by měl být také poučen, že ohlášení daného prohřešku se nepovažuje za 

porušení dohody o mlčenlivosti. Absence tohoto poučení v dohodách o mlčenlivosti by mohla být 

sankcionována neplatností dohody jako celku. Mimoto považuji za účelné, aby se stát do budoucna 

snažil zvýšit osvětu o tomto tématu mezi obyvatelstvem se zaměřením na pracující část populace 

a celkově začal více řešit otázky whistleblowingu. Takové snahy vidíme v již opakované iniciativě 

prosadit zákon řešící tuto problematiku s tím, že nejčerstvější návrhem je návrh zákona o ochraně 

oznamovatelů, projednávaný v době uzavření této práce Poslaneckou sněmovnou České republiky, 

který transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 

o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. 

                                                 
151 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. III. ÚS 298/12. 
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Pokud by byla zajištěna dostatečná ochrana popsaná v předchozím odstavci, nabízela by se 

za určitých podmínek možnost si individuálně sjednat smluvní pokutu za porušení dohody o 

mlčenlivosti, stejně jako je tomu v mnohých jiných státech. Zavedení alternativy smluvní pokuty 

by zcela jistě ulehčilo soudům i zaměstnavatelům, protože by odpadl aspekt nutnosti přesně 

vyčíslit a prokázat vzniklou škodu. Kdyby byla smluvní pokuta spojena i s peněžitým vyrovnáním 

za neporušení, mohlo by takové ustanovení být dostatečně přiměřené pro obě strany a 

vymahatelné.  

Co se týká non-solicitation clauses tímto bych shrnula, že v České republice jsou tyto 

klauzule opomíjeným, ale zároveň velice potřebným, institutem. Dle mého názoru nic nebrání 

stranám si takové klauzule platně sjednat, avšak je zde riziko, že v případném soudním řízení 

nebude konkrétní soud nakloněn vymahatelnosti dané klauzule. Tato nejistota může potenciální 

zaměstnavatele odradit od jejich sjednávání. Při posuzování vymahatelnosti takových klauzulí by 

je soudy pravděpodobně připodobňovaly ke konkurenčním doložkám a požadovaly by od nich 

stejné nebo velmi podobné podmínky sjednání nebo by posoudily klauzule jako neplatné od 

počátku. To ovšem podkopává celý institut non-solicitation clauses, a proto se domnívám, že tato 

kategorie restriktivních omezení zaměstnance po skončení pracovního poměru by si zasloužila 

samostatnou a ucelenou úpravu v českém právním řádu. Zavedení považuji za velice nutné 

vzhledem k aktuální globalizaci a s tím spojené mobilitě pracovníků. Taková úprava by měla 

obsahovat položky na ochranu zaměstnance i zaměstnavatele, jako je tomu u úpravy 

konkurenčních doložek. To znamená, že non-solicitation clauses by nemohly být bezbřehé, musely 

by být pevně stanoveny podmínky, aby splnily platnost uzavření a následnou možnost 

vymahatelnosti, ale zároveň by se měla respektovat smluvní svoboda stran, které se rozhodly 

klauzuli uzavřít. Bylo by vhodné stanovit časové a územní ohraničení, a především možnost stran 

si sjednat smluvní pokutu za porušení. Mělo by se zohledňovat, jestli non-solicitation clauses brání 

zaměstnanci v právu podnikat a v jaké šíři, jestli zaměstnanec klauzulí přichází o velké finanční 

částky a možnosti karierního postupu a samozřejmě by se takové doložky měly vztahovat pouze 

na pracovní pozice, u kterých je takové omezení obhajitelné a očekávatelné a na zaměstnance, 

kteří mají přístup a jsou v častém kontaktu s jinými zaměstnanci a zákazníky. Bylo by také nutné 

přesně definovat, co znamená přebírání či jiné podněcování zaměstnanců nebo zákazníků 

k odchodu, aby nedocházelo k aplikačním problémům, které můžeme nezřídka vídat v zahraniční. 
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Závěr  

Cílem této práce bylo zanalyzovat a popsat problematiku a právní úpravu ujednání 

omezujících zaměstnance po skončení jeho pracovního poměru se zaměřením na konkurenční 

doložky, dále rozebrat vybrané otázky zahraničních úprav dohod o mlčenlivosti, non-solicitation 

clauses a garden leave clauses a jejich využitelnost a aplikovatelnost v českém právním prostředí. 

Po provedeném zmapování problematiky byly navrženy úvahy de lege ferenda týkající se 

konkurenčních doložek a formulovány podněty pro včlenění dohod o mlčenlivosti a non-

solicitation clauses do českého právního řádu. Byla zhodnocena pozitiva i negativa právní úpravy 

předmětných institutů, jejich obecné výhody i nevýhody, jejich umístění v českém pracovním 

právu i problémy spojené s jejich aplikací v praxi.  

Při zpracování diplomové práce jsem vycházela zejména z příslušných právních předpisů, 

příslušného odborného výkladu a z odborné české i zahraniční literatury a článků. Stejně tak byla 

využita relevantní judikatura českých soudů, ale i výsledky judikaturní činnosti zahraničních 

soudů, především soudů Velké Británie a soudů jednotlivých států Spojených států amerických. 

Celá práce je rozčleněna do tří dílčích kapitol zaměřujících se každá na dané relevantní 

téma. Hned z počátku byla popsána historie konkurenčního jednání zaměstnance po skončení 

pracovního poměru na území České republiky a postupný vývoj konkurenční doložky až do 

účinnosti znění novelizace zákoníku práce z roku 1965 zákonem č. 46/2004 Sb., které bylo až na 

drobné odchylky převzato do současné právní úpravy ustanovení § 310 a ustanovení § 

311 zákoníku práce.  

Dále jsem se věnovala samotné úpravě konkurenční doložky v českém zákoníku práce, 

jejím náležitostem, aspektům a aplikačním problémům. Není pochyb, že umístění úpravy 

konkurenční doložky do českého právního řádu je správné, a to především z důvodu poměrně 

častého využívání v praxi. Musíme přihlédnout k faktu, že konkurenční doložka jako taková prošla 

dlouhým historickým vývojem, je to obecně uznávaný institut, ale odborná společnost se různí 

v názorech na budoucí směřování a adekvátní aktuální úpravu daného institutu. Po podrobném 

popsání a rozebrání institutu konkurenčních doložek jsem dospěla k názoru, že jejich současná 

úprava v zákoníku práce není dostatečná a zasloužila by si některé dílčí změny vedoucí ke zlepšení 

výkladu a aplikace daného institutu soudy i konkrétními zaměstnavateli. Jako velice 

problematickou považuji absenci zákonné povinnosti vymezení geografického rozsahu při 

sjednávání konkurenční doložky, což vede k nejasnostem a sporům o to, na jakém území je 

konkurenční doložka účinná a zaměstnanec nesmí vykonávat konkurenční činnost. Relevantní 

geografický rozsah by se měl vždy, co nejužší možný, aby šetřil práva zaměstnance a omezoval 
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ho v co nejmenším rozsahu. Dalo by se také uvažovat o zvýšení časového rozsahu konkurenční 

doložky ze současné zákonné limitace jednoho roku na dobu delší, například dva nebo tři roky. 

Tato úprava by více korespondovala se zájmy zaměstnavatelů a s ochranou jejich podnikatelských 

zájmů. S tím souvisí, že by měla být všeobecně podporována a přijímána možnost soudů 

nepřiměřené části konkurenční doložky moderovat, aby se zamezilo její neplatnosti jako celku. 

Taková moderace by pouze odstranila nepřiměřenost v daném ujednání a zbytek konkurenční 

doložky by ponechala beze změny v platnosti. Dále se nabízí jako vhodné začlenit do právního 

řádu úpravu předběžných opatření reflektující speciální požadavky pracovního práva a 

neponechávat tak tuto úpravu na obecných ustanoveních občanského soudního řádu. Jako speciální 

požadavek se mi například jeví návrh, že v případě podání návrhu na vydání předběžného opatření 

zaměstnavatelem, který měl současně v závazku se zaměstnancem ujednanou smluvní pokutu za 

porušení závazku, zaniká možnost požadovat tuto individuálně sjednanou smluvní pokutu a 

zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat pouze náhradu škody vzniklou do okamžiku 

podání návrhu na vydání předběžného opatření. To vše za předpokladu, kdy soud předběžné 

opatření následně nařídí. Zákoník práce a občanský zákoník stanovuje několik způsobů zániku 

závazku konkurenční doložky, většina z nich nezpůsobuje žádné nebo drobné problémy, 

s výjimkou zániku závazku odstoupením od konkurenční doložky. Zákoník práce by měl 

explicitně stanovit, že od tohoto závazku lze odstoupit jen na základě zákonného důvodu či 

předchozího ujednání dotčených stran. K tomuto názoru došla judikatura českých soudů, avšak 

domnívám se, že by bylo vhodné jej včlenit i do textace zákoníku práce, aby byl vyloučen případný 

obrat judikatury a následná nejasnost ve výkladu. 

Obecně nejpalčivější otázky vyvstávají v rámci aplikace a výkladu ujednání omezujících 

zaměstnance v určitém specifikovaném jednání po skončení jeho pracovního poměru u 

zaměstnavatele, které nemůže klasifikovat jako konkurenční doložky. Společným znakem těchto 

ujednání je, že nemají konkrétní úpravu v českém zákoníku práce, jejich využití je poměrně časté, 

avšak způsobuje problémy a nejasnosti. V této práci jsem se podrobně zaměřila na dohody o 

mlčenlivosti, non-solicitation clauses a okrajově na garden leave clauses. Každé z těchto ujednání 

se liší, je spjato s jinými důsledky a chrání jiné prvky. Dohody o mlčenlivosti mají primárně za cíl 

chránit zaměstnavatele před únikem důvěrných a chráněných informací ze strany bývalého 

zaměstnance k jinému zaměstnavateli, jiným osobám či k široké veřejnosti. Na rozdíl od toho, 

non-solicitation clauses mají zamezit bývalému zaměstnanci v podněcování, pobízení či jiném 

nabízení ostatním zaměstnancům, zákazníkům či dodavatelům bývalého zaměstnavatele k 

odchodu od něj a současném přechodu jinam. Došla jsem k závěru, že v rámci českého právního 

řádu nic nebrání v platném uzavření dohody o mlčenlivosti a non-solicitation clauses mezi 
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zaměstnancem a zaměstnavatelem. Problémem zůstává, že zde chybí specifická právní úprava 

těchto institutů, což může vést k tomu, že soudy při posuzování platnosti a vymahatelnosti 

takových ujednání pravděpodobně budou analogicky přihlížet k podmínkám vyžadovaným pro 

platné sjednání konkurenční doložky nebo ujednání mohou posoudit jako neplatné. Právě nejistota 

ve vymahatelnosti takových ujednání způsobuje určitou averzi zaměstnavatelů je obecně uzavírat 

a následně podstupovat soudní řízení s nejasným cílem. I z tohoto důvodu se mohou 

zaměstnavatelé uchylovat k postupu, který blízce připomíná postup využívaný v angloamerickém 

systému práva při sjednávání garden leave clauses, tedy v postupu spočívajícím ve smluvení 

dlouhé výpovědní doby a následné aplikaci překážek v práci na straně zaměstnavatele. V rámci 

omezujících ujednání považuji také za velice inspirativní praxi tzv. blue pencil testu, která dává 

soudům v zemích angloamerického právního systému možnost řešit případné nepřiměřenosti v 

omezujících ujednáních jejich odstraněním „přeškrtnutím“ či drobnou úpravou bez změny 

charakteru původního zamýšleného ujednání s tím, že zbylá část ujednání zůstane platně 

uzavřenou a vymahatelnou. 

Na závěr musím shrnout, že české pracovní právo se s postupnými proměnami společnosti 

mění a mělo by se vyvíjet v souladu se zohledňováním nových institutů, poznatků a objevů. 

Takový postup by měl následovat i u konkurenčních doložek a dalších omezujících ujednáních 

zaměstnance, které by se svou současnou úpravu neměly zaostat a měly by se nadále vyvíjet 

v souladu se současnými trendy a potřebami společnosti.  

Po rozebrání institutu omezujících ujednání a nastudování zahraničních úprav považuji za 

vhodné včlenit do českého pracovního práva ustanovení jasně upravující dohody o mlčenlivosti a 

non-solicitation clauses, protože je zde velký tlak společnosti a současná ekonomika a právní praxe 

by si zasloužila určité bariéry v této problematice. Po této analýze omezujících ujednání musíme 

zhodnotit, že jejich vymahatelnost a platnost nelze brát komplexně, není vždy jasná, a to ani napříč 

státy světa, které se různí v mnoha aspektech. Vždy musíme přihlížet ke konkrétním specifickým 

okolnostem případu, posuzovat, jak moc velký zásah do práv zaměstnance ujednání představuje 

a přihlížet ke chráněným obchodním a podnikatelským zájmům zaměstnavatele, který si pracně 

vybudoval své podnikání, značku nebo know how a pochopitelně se tyto statky snaží chránit. U 

všech omezujících ujednání je nutné najít prvek vyváženosti a rovnováhy mezi právy a 

povinnostmi. Zaměstnavatelé by si měli být při uzavírání omezujících ujednání vědomi toho, že 

soudy se svojí činností snaží vyvážit právo zaměstnance podnikat či provozovat jinou 

hospodářskou činnost, popřípadě získávat prostředky pro svou obživu prací u jiného 

zaměstnavatele, s nutností dostatečně chránit bývalého zaměstnavatele a jeho legitimní obchodní 

zájmy. V každém jednotlivém případě uzavření omezujícího ujednání se zaměstnancem, ať již 
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konkurenční doložky, dohody o mlčenlivosti nebo non-solicitation clause, by měli zaměstnavatelé 

zvážit, zda toto omezení zaměstnance nutně potřebují a jsou schopni následně naplnit a prosazovat. 

Pokud ano, měli by přistupovat se zdrženlivostí tím, že se budou snažit uspokojit a ochránit své 

oprávněné podnikatelské zájmy v míře co nejméně zatěžující zaměstnance. Všechny omezení 

zaměstnance po skončení pracovního poměru by měly být ospravedlnitelné, přiměřené a obsažené 

v písemné smlouvě.  
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Abstrakt 

 

Konkurenční doložky a obdobná ujednání 

Tato diplomová práce pojednává o smluvních ujednáních mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem omezujících zaměstnance v určitém jednání po skončení jeho pracovního 

poměru u zaměstnavatele. Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled o konkurenčních 

doložkách a obdobných ujednáních v pracovním právu, definovat jejich nedostatky a zhodnotit 

současnou úpravu a budoucí využitelnost takových ujednání v českém pracovním právu. Práce 

popisuje především institut omezujících ujednání, tvořených konkurenčními doložkami, dohodami 

o mlčenlivosti a non-solicitation clauses, k čemuž mnohdy využívá zahraničních úprav jako 

inspiračních zdrojů. Za účelem naplnění těchto cílů je práce rozdělena do tří kapitol, které se 

následně dělí do podkapitol.  

První kapitola je věnována historii a vývoji konkurenčních doložek na území České 

republiky. Jednotlivé podkapitoly jsou členěny chronologicky s tím, že zásadní část je věnována 

období od vzniku samostatné České republiky do účinnosti aktuálního zákoníku práce. Úpravu 

konkurenční doložky dle zákoníku práce zkoumá druhá kapitola diplomové práce. Tato kapitola 

je členěna do devíti podkapitol, kde jsou podrobně zanalyzovány a popsány jednotlivé atributy 

konkurenční doložky a problémy vznikající s ohledem na aplikaci doložky v praxi. Z důvodu 

možného budoucího přispění ke zlepšení aplikační schopnosti konkurenční doložky jsou na závěr 

kapitoly formulovány návrhy de lege ferenda. Třetí a poslední kapitola je zaměřena na ujednání 

obdobná konkurenční doložce, tedy ujednání, která se alespoň v základních bodech podobají 

konkurenční doložce. Tato ujednání jsou zkoumána v rámci čtyř podkapitol, kdy první z nich blíže 

přibližuje institut dohod o mlčenlivosti, druhá je věnována problematice non-solicitation clauses a 

třetí podkapitola vysvětluje podstatu garden leave clauses a blue pencil doctrine, což jsou instituty 

využívané především v angloamerickém právním sytému a blízce související s omezujícími 

ujednáními. Poslední část formuluje návrh na včlenění úpravy omezujících ujednání do českého 

právního řádu. 
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Abstract 

 

Non-compete clauses and similar arrangements 

This diploma thesis is concerned with contractual arrangements between the employee and 

the employer restricting the employee from a certain action after the termination of his 

employment with the employer. The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview of 

non-compete clauses and similar arrangements in labour law, to define their shortcomings and to 

evaluate the current legal framework and the future applicability of such arrangements in the Czech 

labour law. The thesis mainly describes the institute of restrictive covenants, consisting of non-

compete clauses, non-disclosure agreements and non-solicitation clauses, for which it often uses 

foreign legislation as sources of inspiration. In order to fulfil these goals, the thesis is divided into 

three chapters, which are subsequently divided into subchapters.  

The first chapter is devoted to the history and development of non-compete clauses in the 

Czech Republic. The subchapters are divided chronologically, with the essential part being 

devoted to the period from the establishment of the independent Czech Republic to the date of 

effectiveness of the current Labour Code. The regulation of the non-compete clause reflected in 

the Labour Code is examined in the second chapter of the diploma thesis. This chapter is divided 

into nine subchapters, which contain a detailed analysis and description of the individual attributes 

of the non-compete clause and the problems arising out of the application of the clause in practice. 

Due to the possible future contribution to the improvement of the applicability of the non-compete 

clause, de lege ferenda proposals are formulated at the end of the chapter. The third and last chapter 

is focused on the arrangements related to the non-compete clause, i.e. arrangements that are similar 

to the non-compete clause at least in the basic respects. These arrangements are examined in four 

subchapters, the first of which introduces the institute of non-disclosure agreements, the second is 

devoted to non-solicitation clauses and the third subchapter explains the nature of the garden leave 

clauses and the blue pencil doctrine, institutes which are primarily used in the Anglo-American 

legal system and are closely related to the restrictive covenants. The last part formulates a proposal 

for the incorporation of the regulation of restrictive covenants into the Czech legal system. 
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