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Úvod 
 
 

Lidská existence je odedávna regulována právními normami, které tak zasahují 

do chování jedince a umožňují mu určitým způsobem jednat, či naopak jeho činnost 

usměrňují, ba dokonce i zakazují. V demokratických právních státech je mnohdy 

přirozená lidská snaha ekonomicky výhodného jednání těmito normami jednoznačně 

omezena, a to takovým způsobem, kdy jedinec musí určitá pravidla chování přijmout 

za svá a respektovat je. V opačném případě tak mnohdy dosáhne spíše efektu opačného. 

Instituty, které jsou tímto způsobem regulovány, jsou předmětem téměř každého 

právního oboru, neboť každý z nich zkoumá jiné právní oblasti. Ty jsou však vždy 

v demokratických právních státech vedeny obdobnými zásadami a ovlivněny 

podobnými principy.  

 

  Jedním z těchto institutů, spadající do více právních oblastí (a to do oblasti práva 

pracovního a práva obchodního), je úprava konkurenční doložky, jež je předmětem mé 

diplomové práce. Institut konkurenční doložky umožňuje v rámci pracovního práva 

jejím jednotlivým subjektům, a to zaměstnanci a zaměstnavateli, prostřednictvím jejich 

výslovně projevené vůle, upravit konkurenční jednání zaměstnance pro dobu  

po ukončení jejich základního pracovněprávního vztahu. 

 

 S ohledem na to, že se jedná o termín upravující zákaz konkurence zaměstnance 

toliko po skončení základního pracovního poměru, považuji za vhodné v této souvislosti 

i nastínění právní úpravy zákazu konkurenčního jednání zaměstnance ještě za doby,  

kdy pracovní poměr mezi oběma stranami trvá. V první části své diplomové práce  

se proto zaměřuji na genezi pojmu konkurence, a následně pojmu konkurenční doložky 

v obecném a historickém slova smyslu. Jen okrajově jsou v této části práce vymezeny 

v rámci pracovněprávní problematiky i její ekonomické aspekty, zmínka patří i úpravě 

institutu v oblasti obchodněprávních vztahů. 

 

 Jakkoliv by se mohlo zdát, že se jedná o institut, který má z historického 

hlediska svá pravidla neměnná a rigidní, opak je pravdou. Počátky její právní úpravy 
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v rámci pracovního práva spadají do 1. poloviny 20. století, následný vývoj tohoto 

institutu prošel poměrně bouřlivým obdobím; roztříštěnou zákonnou úpravu 

následovalo období její absence, které bylo po změně politicko-společenských poměrů 

vystřídáno jejím definitivním zakotvením v zákoníku práce. Během posledních dvaceti 

let se tak její právní úprava přizpůsobovala zejména praktickým požadavkům ze stran 

zaměstnavatelů i zaměstnanců, přičemž její dnešní podobu nacházíme kogentně 

zakotvenou v rámci zákoníku práce. Pro snazší pochopení právní úpravy konkurenční 

doložky de lege lata proto považuji za vhodné provést ve druhé části své diplomové 

práce stručný historický exkurz jejího vývoje, neboť jen tak si čtenář uvědomí,  

že uvedené období představovalo značný inspirační zdroj pro soudobou právní úpravu. 

 

Vymezení konkurenční doložky v zákoníku práce de lege lata je obsahem třetí 

části diplomové práce. Podrobným způsobem je zde provedeno její vymezení, 

charakteristika, podmínky jejího sjednání, způsoby zániku, vymezeny případy 

nemožnosti jejího uzavření, i další zákonitosti s ní související.  

 

Vzhledem ke členství České republiky v Evropské Unii, kdy poznatky 

z právních úprav členských států mohou být pro český právní řád nejen inspirací,  

ale také zdrojem poznání jeho fungování v jiném právním prostředí, považuji z hlediska 

srovnání za účelné představit právní úpravu tohoto institutu i v některých členských 

státech. Na základě skutečnosti, že jsem v akademickém roce 2009/2010 absolvovala 

studijní zahraniční pobyt ve Francii, jsem si pro účely své diplomové práce vybrala jako 

první členský stát Francii. Právní úprava konkurenčního jednání zaměstnance za trvání 

pracovního poměru, a zejména úprava konkurenční doložky de lege lata  

ve francouzském právním řádu, jsou obsahem části čtvrté. Kapitola na ni navazující, 

pátá, se věnuje charakteristice právní úpravy zákazu konkurenčního jednání v průběhu 

trvání pracovního poměru, a tzv. restriktivní doložky v právním řádu Anglie. Tento stát 

jsem si pro účely své práce vybrala zejména z toho důvodu, že se jedná o právní řád 

spočívající na odlišných právních principech, než-li je právní systém kontinentální,  

a proto její srovnání s úpravou v našem právním řádu, považuji za zajímavý a vhodný 

inspirační zdroj. 
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Přestože se doposud zákonodárci podařilo zdánlivě úspěšné „uchopení“ institutu 

konkurenční doložky, stále existují určitá úskalí, která mnohdy její praktické 

využitelnosti brání, což ve svém důsledku vede k její „neživotnosti“. Jsem toho názoru, 

že současný právní řád by měl disponovat právními instituty, které jsou z hlediska 

praktické aplikace nejen nezbytné, ale i vhodné a sloužící k zamýšleným cílům.  

I proto by měla jak odborná, tak i široká veřejnost, zůstávat otevřená jejím změnám, 

které by ve svých důsledcích vedly k posílení její praktické využitelnosti. Koneckonců, 

s konkurenční doložkou se může dostat do styku každý z nás, ať už v roli 

zaměstnavatele, či zaměstnance, a v zájmu náš všech by mělo být její roli posílit  

a oživit. Na základě této úvahy je šestá část práce věnována návrhům de lege ferenda, 

vycházející zejména z „Katalogu doporučení ke změnám v zákoníku práce“, který byl 

proveden expertním panelem složeného z odborníků na pracovní právo. 

 

V závěru práce je provedena stručná právní komparace jednotlivých právních 

úprav týkající se konkurenčního jednání zaměstnance za trvání pracovního poměru  

i po jeho skončení, jež vychází z poznatků provedených v kapitolách předchozích. 

 

Úmyslem mé diplomové práce není komplexní rozbor konkurenčního jednání 

zaměstnance a potažmo konkurenční doložky ve všech jejích aspektech a dimenzích 

(např. ve vztahu k právu duševního vlastnictví, trestnímu právu či širšího rozboru 

z hlediska obchodněprávní problematiky), ačkoliv si uvědomuji jejich provázanost  

a důležitost. 

 

Jejím cílem je popis a charakteristika právní úpravy zákazu konkurenčního 

jednání zaměstnance za trvání pracovního poměru a zejména konkurenční doložky 

v rámci nejen české (z pohledu historického, de lege lata, i stručně de lege ferenda),  

ale i francouzské (z pohledu de lege lata) a anglické (z pohledu de lege lata) právní 

úpravy pracovního práva.  
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1 Vymezení institutu konkurence a konkurenční doložky v českém 

právním řádu 

1.1 Pojem konkurence a konkurenční doložky v obecném, historickém  

a ekonomickém smyslu 

 

1.1.1 Obecné, historické a současné vymezení pojmu konkurence 

 

Pojem konkurence vychází z latinského slova concurrentia, což znamená soutěž, 

soutěžení či závodění většího počtu osob o tentýž, zejména hospodářský, cíl.1 Obecně 

termín konkurence představuje „označení pro soupeření účastníků soutěže“.2  

Z historického hlediska se termín konkurence objevoval zejména v souvislosti  

se zákonnou úpravou hospodářských poměrů, s kapitalismem volné soutěže, přičemž 

stěžejním byl pojem „volná konkurence“. Tento termín byl v Ottově slovníku naučném 

definován jako „(…) nejvyšší míra individuální svobody při upotřebení produktivních 

sil (kapitálu, práce) pro účely hospodářské, omezené zákonem toliko výjimečně tam, 

kde toho žádá zájem veřejný (soustava hospodářské svobody). Volná konkurence 

vzpružuje zejména výrobu, nutí ke zdokonalování a zlaciňování výroby (technickým 

pokrokům, dělbě práce), vyrovnává a snižuje jak ceny za veškeré výrobky, za používání 

cizích kapitálů (úrok) a za síly pracovní (mzdy), tak zisky v jednotlivých odvětvích 

výrobních, zvětšuje výrobu a činí ji rozmanitější a dopouští hojnější i všestrannější úkoj 

potřeb lidských. (…) Poněvadž o volné konkurenci nelze zpravidla mluviti při poměru 

dělníka k zaměstnavateli, znamená volná konkurence v tom směru snahu podnikatele  

po největším zisku při nejnižší mzdě, tedy po největším využitkování sil pracovních.“ 

V souvislosti s pojmem konkurence se objevoval termín nekalé soutěže, což bylo 

užívání nekalých prostředků, aby se jejich prostřednictvím dosáhlo vůči konkurentům 

neoprávněných výhod. 3  

Dále pak byl institut konkurence spojován s trestním právem, konkurence 

trestných činů podle Masarykova slovníku naučného z roku 1929 nastává „ (…) když 

                                                 
1 Viz Ottův slovník naučný, 14. díl. 710 – 711 s. 
2 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník, 3. podstatně rozšířené vydání, Praha : C. H. Beck, 2009. 344 s. 
3 Ottův slovník naučný, 14. díl. 710 – 711 s. 
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soud rozhoduje o některých činech téhož pachatele jedním řízením.“4 Podobnou 

formulaci nacházíme i v Ottově slovníku naučném, který stanoví: „Konkurence 

trestných činů nastává tenkráte, když někomu dává se za vinu několik trestných činů, 

spáchaných dříve, než byl pro některý z nich odsouzen“.5  

V současné době, ve  21. století, se stále s tímto pojmem setkáváme, 

v hospodářské sféře je termín konkurence používán jako synonymum hospodářské 

soutěže obecně, mnohdy však je výklad tohoto pojmu užší, označující pouze soutěž 

horizontální (např. mezi velkoobchodníky, mezi maloobchodníky, mezi výrobci téhož 

produktu, apod.), nikoliv tedy soutěž mezi výrobci a obchodníky v rovině vertikální.6 

Termín konkurence je hojně využíván zejména v ekonomickém smyslu (viz níže, 

podkapitola 1.1.3). 

Stejně tak i dnes se setkáváme s pojmem nekalá soutěž, přičemž jeho obsah 

zůstal téměř neměnný. Odchylná je však terminologie v trestním právu, neboť dnes 

nahradil pojem konkurence termín souběh trestných činů. 

 

1.1.2 Obecné, historické a současné vymezení pojmu konkurenční doložky 

 

S termínem konkurence (viz výše, podkapitola 1.1.1) úzce souvisí pojem 

konkurenční doložky (klauzule). Význam tohoto pojmu zůstává poměrně neměnný  

až do současnosti. Výkladové slovníky z 1. poloviny 19. století jej charakterizují jako 

doložku ve smlouvě pracovní či služební, kterou se zaměstnanec podnikateli zavazuje, 

že po vystoupení z jeho podniku nevstoupí po určitou dobu do žádného jiného podniku 

téhož oboru, nebo že ani sám podobný podnik (po určitou dobu a v určitém místním 

rozsahu) nezřídí. Často se konkurenční doložka objevovala i ve smlouvách o převodu 

podniku mezi původním a novým majitelem.7  

 V dnešní době se tak s tímto pojmem setkáváme především v právu obchodním  

a pracovním. Na tomto místě však odkazuji na podrobný výklad dále; problematice 

                                                 
4 Masarykův slovník naučný – lidová encyklopedie všeobecných vědomostí, díl IV, Praha : 
Československý Kompas, 1929. 68 s. 
5 Ottův slovník naučný, 14. díl. 711 s. 
6 Srov. Hendrych, D. a kol. Právnický slovník, 3. podstatně rozšířené vydání, Praha : C. H. Beck, 2009. 
344 s. 
7 Viz Ottův slovník naučný, 14. díl. 711 s.; obdobně srov. Masarykův slovník naučný – lidová 
encyklopedie všeobecných vědomostí, díl IV, Praha : Československý Kompas, 1929. 68 s. 
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konkurenční doložky v obchodním právu je věnována podkapitola 1.3, právní analýza 

konkurenční doložky v pracovním právu de lege lata je obsahem 3. kapitoly.  

 

1.1.3 Vymezení konkurence a konkurenční doložky v ekonomickém smyslu 

 

Za konkurenci v ekonomickém významu slova považujeme hospodářskou soutěž 

mezi výrobci či prodávajícími nebo kupujícími. Konkurenci můžeme jednak dělit dle 

nástrojů využívaných v „konkurenčním boji“ na konkurenci (i) cenovou  

a (ii) necenovou, a dále podle struktury trhu, na němž konkurence probíhá,  

na konkurenci (iii) dokonalou a (iv) nedokonalou. Dokonalá konkurence je spíše 

ekonomickou fikcí, neboť se jedná o takový trh, kde existuje velké množství firem 

prodávající srovnatelné produkty, přičemž žádná z nich není v dominantní pozici, firmy 

nejsou omezeny ve vstupu na trh či z jeho odchodu a kupující jsou dokonale 

informováni o cenách všech dodavatelů určitého produktu. Na druhou stranu se velmi 

často setkáváme s trhem nedokonale konkurenčním, kde rozlišujeme čtyři základní 

formy, a to (i) monopol, (ii) oligopol, (iii) monopolistickou konkurenci,  

a konečně (iv) monopson.8  

 

Jak již bylo shora uvedeno, s termínem konkurenční doložky se v dnešní době 

setkáváme v odvětví práva pracovního a práva obchodního. Na tomto místě nyní 

ponechám stranou ekonomické dopady konkurenční doložky v rámci obchodního práva, 

a uvádím jen stručně eventuální ekonomické dopady pro zaměstnavatele. Pokud totiž 

zaměstnavatel se zaměstnancem uzavře dohodu o konkurenční doložce, je povinen mu 

vyplácet peněžité vyrovnání, a to nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku, což 

znamená, že po určitou dobu (nejdéle po dobu jednoho roku) dochází k jeho 

ekonomickému zatížení, neboť ve prospěch zaměstnance vynakládá  

po sjednanou dobu určité výdaje.  V podstatě tak vyplácí svému bývalému zaměstnanci 

peněžitou částku za jeho nečinnost, čili za to, že se zdržuje konkurenčního jednání  

a práci pro něj nevykonává, čímž pro zaměstnavatele žádný zisk de facto nevytváří. 

Uvažujeme-li, že zpravidla se bude jednat o zaměstnance na vyšších pozicích, s nimiž 

                                                 
8 Srov. Tomažič, I. a kol. Ekonomie pro právníky. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003.  
70 - 80 s. 
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jsou dohody o konkurenční doložce uzavírány (zejména z toho důvodu, že právě  

od těchto zaměstnanců je to spravedlivé požadovat, a to s ohledem na povahu informací, 

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

u zaměstnavatele; k tomu viz dále), obvykle bude jejich průměrný měsíční výdělek 

dosahovat dosti vysoké částky (např. u manažerů, ředitelů, vedoucích pracovníků, 

apod.), což by mohlo být pro některé zaměstnavatele neúměrným zatížením, a pro malé 

podniky by mohlo mít i téměř likvidační charakter.9 Vždy tak zaměstnavatel musí brát 

v úvahu nezbytnost a vhodnost uzavření této klauzule s ohledem na povahu citlivých 

informací a riziko jejich zneužití zaměstnancem po skončení pracovního poměru  

ve prospěch konkurence. 

Jen pro doplnění uvádím, že určitá paralela v ekonomickém slova smyslu v rámci 

pracovního práva může být spatřována také v kvalifikační dohodě (dohoda o zvýšení 

kvalifikace)10,  v níž „(…) se zaměstnavatel zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení 

kvalifikace (což je změna hodnoty kvalifikace, např. školením, studiem, vzděláváním, 

popř. jinou formou; a také její získání či rozšíření – poznámka autorky) poskytováním 

pracovních úlev a náhrady mzdy (platu) a zaměstnanec přijímá závazek zvýšit  

si kvalifikaci a setrvat u zaměstnavatele po určitou dobu, nejdéle 5 let, v pracovním 

poměru, nebo mu uhradit náklady spojené se zvyšováním kvalifikace, a to i tehdy, 

jestliže zaměstnanec rozváže pracovní poměru před jejím zvýšením. Závazek 

zaměstnance je alternativní a spočívá v povinnosti odpracovat u zaměstnavatele 

sjednanou dobu nebo uhradit vynaložené náklady. Tento druhý závazek majetkoprávní 

povahy je podmíněn nesplněním závazku původního.“11 I zde totiž zaměstnavatel 

investuje ve prospěch zaměstnance své vlastní prostředky, což pro něj také 

v ekonomickém slova smyslu představuje finanční zatížení ve formě dalších výdajů. 

  

 

                                                 
9 Představme si situaci, že zaměstnavatel (menší podnik) se zaměstnancem (manažer) ukončí pracovní 
poměr, s tím, že v pracovní smlouvě byla sjednána konkurenční doložka na dobu jednoho roku. 
Zaměstnavatel tedy vyplácí zaměstnanci po dobu tohoto jednoho roku finanční kompenzaci ve výši jeho 
průměrného měsíčního výdělku (přičemž zaměstnanec plní své závazky z dohody vyplývající), a 
současně zaměstnává na této pozici zaměstnance nového. Zaměstnavatel je tak vystaven povinnosti 
vyplácet poměrně vysokou částku dvakrát, což je mnohdy zejména pro malé podniky neúměrné zatížení a 
z hlediska vysokých výdajů nereálné. 
10 § 231 a násl. ZPr 
11 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3 doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, 330 s. 
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1.2 Právní úprava konkurence a konkurenční doložky v pracovním právu 

 
1.2.1 Soukromoprávní regulace zákazu konkurence v zákoníku práce 

 

Pracovní právo se v systému právního řádu řadí mezi soukromoprávní odvětví. 

Stěžejním právním předpisem v oblasti pracovního práva je zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, který je v českém právním řádu základním pramenem zákazu 

konkurence v pracovněprávních vztazích; a to zákazu konkurenčního jednání 

zaměstnance v průběhu pracovního poměru, i po jeho skončení. Pracovněprávní vztah je 

tak vztahem mezi rovnoprávnými smluvními partnery, proto i v případě úpravy zákazu 

konkurence musí být jakékoliv omezení, vyplývající z tohoto institutu, zaměstnanci 

vhodným způsobem kompenzováno, protože ten nemůže být jako slabší smluvní strana 

neoprávněně na svých právech krácen.  

S ohledem na to, že právní úprava zákazu konkurence v pracovním právu,  

a zejména pak charakteristika konkurenční doložky, jsou předmětem mé diplomové 

práce, v této části tuto problematiku pouze nastíním, neboť její podrobnější právní 

analýza bude obsahem kapitol následujících.  

Vývoj právní úpravy tohoto institutu prošel dosti zajímavým vývojem, 

v určitých etapách i značně bouřlivým. V dnešní době je tak úprava zákazu 

konkurenčního jednání v samotném průběhu pracovního poměru obsahem ustanovení  

§ 304 zákoníku práce, v době po jeho skončení pak § 310 a § 311 téhož právního 

předpisu. Ustanovení § 310 ZPr týkající se konkurenční doložky, je dle § 363 ZPr 

ustanovením kogentním, což znamená, že se od něj smluvní strany nemohou odchýlit  

a stanovit si tak v dohodě náležitosti odlišné.  

 

1.2.2 Nutnost právní regulace versus její praktická využitelnost 

 

Pokud by problematika zákazu konkurence a konkurenční doložky nebyla 

právně regulována, pracovní právo by tak nesplňovalo své poslání ochrany  

obou smluvních stran, a v řadě případů by mohlo docházet k neoprávněným výhodám 

na straně zaměstnance. V případě, že by ustanovení obdobné konkurenční doložce bylo 

součástí pracovní smlouvy se zaměstnancem, lze si jen těžko představit,  
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že by se zaměstnavatel dobrovolně zavazoval k budoucímu plnění ve formě finanční 

kompenzace jako náhrady za nečinnost zaměstnance. Na druhou stranu by tím 

docházelo ke ztrátě charakteru vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jako 

smluvních partnerů, neboť zaměstnanec by se velmi snadno dostával k citlivým 

informacím zaměstnavatele, a v případě skončení pracovního poměru by tak získával 

neúměrné výhody. Je patrné, že v takové situaci by byl na svých právech poškozen 

zaměstnavatel, neboť tím, že by zaměstnanec např. využil know-how zaměstnavatele  

či informace o jeho podniku, zaměstnavatele by  nejen poškodil, ale ten by tak mohl 

snadno přijít i o své postavení na trhu.  

Lze si jen stěží představit, že za situace, kdy je pracovněprávní vztah, vztahem 

de facto založeným na ekonomické potřebě zaměstnance, by zaměstnavatel dobrovolně 

takové informace zaměstnanci předával, pokud by si byl vědom potencionálního rizika 

ze strany zaměstnance v případě rozvázání pracovního poměru. V takovém případě  

by zřejmě citlivé údaje, či know-how podniku zaměstnanci nesvěřoval. To by však mělo 

důsledky na kvalitu práce zaměstnance, potažmo na kvalitu pracovní síly na trhu práce. 

Došlo by tak v podstatě ke střetu dvou zájmů, již na začátku ovlivněných nedůvěrou 

jednotlivých smluvních stran, což by mohlo vést k negativním následkům  

i v ekonomické sféře. Dále lze také konstatovat, že by v důsledku oprávněné neochoty 

ke sdělování informací ze strany zaměstnavatele, nedocházelo na straně zaměstnance 

k získávání nových znalostí či zkušeností, ba dokonce v krajních případech,  

až k potlačování jeho přirozených schopností a vlastností. Z uvedeného tak vyplývá,  

že právní úprava zákazu konkurenčního jednání a následně i konkurenční doložky,  

je důležitým a v tržně-ekonomickém systému naprosto nezbytným institutem. 

 Ačkoliv by se mohlo zdát, že praktická použitelnost konkurenční doložky,  

je velice výhodná, přesto se v dnešní době nejedná o institut praxí uchopený a značně 

využívaný. Je zřejmé, že v praxi se bude jednat zejména o velké a bohaté firmy, neboť 

jak již bylo výše uvedeno, pro české soukromníky se mnohdy může jednat o neúměrnou 

zátěž. Vždy je tak třeba sledovat, zda její sjednání je pro zaměstnavatele účelné,  

a to jednak z hlediska praktické možnosti zaměstnance jej ohrozit, a dále pak z povahy 

chráněných informací. 

Konkurenční doložka může být využita ve všech oborech, nemusí se tedy 

výhradně jednat o specializované formy činnosti. Důležité je, aby její sjednání bylo 
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v souladu se zákonem a sloužilo k jím stanovenému účelu. Pokud tomu je, je čistě  

na rozhodnutí zaměstnavatele, zda konkurenční doložku se zaměstnancem sjedná,  

či nikoliv. 

 

1.3 Právní úprava konkurence a konkurenční doložky v obchodním právu 

 
1.3.1 Soukromoprávní regulace zákazu konkurence v obchodním zákoníku 

 

Úprava zákazu konkurence i institut konkurenční doložky se vyskytuje  

též v odvětví práva obchodního. Stěžejním právním předpisem soukromoprávní 

regulace je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v němž právní úpravu zákazu 

konkurence nacházíme zejména v generální klauzuli ustanovení § 41 a násl. týkající  

se nekalosoutěžního jednání. Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které  

je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům 

nebo spotřebitelům, přičemž takové jednání je zakázáno. Za nekalou soutěž jsou  

dle obchodního zákoníku považovány zejména následující typy jednání: klamavá 

reklama; klamavé označování zboží a služeb; vyvolávání nebezpečí záměny; 

parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele; podplácení; 

zlehčování; srovnávací reklama; porušování obchodního tajemství či ohrožování zdraví 

spotřebitelů a životního prostředí.   

Jako nekalou soutěž tedy nelze považovat každé soutěžní jednání, aby tomu  

tak bylo, k soutěžnímu chování musí přistoupit ještě takové okolnosti, jež je činí 

nepatřičným, ba přímo hodným postihu.12 Soutěžitelé jsou tak oprávněni svobodně 

rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat 

se k výkonu této činnosti. Přitom jsou však povinni dbát právně závazných pravidel 

hospodářské soutěže a účast v soutěži nesmějí zneužívat.13 

Samotná konkurenční doložka je v obchodním zákoníku upravena v ustanovení  

§ 672a, týkající se smlouvy o obchodním zastoupení14. Znění prvního odstavce tohoto 

ustanovení je následující: „Ve smlouvě o obchodním zastoupení je možno písemně 

                                                 
12 Viz Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání, Praha : C. H. 
Beck, 2009. 171 s. 
13 § 41 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
14 § 652 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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dohodnout, že obchodní zástupce nesmí po ustanovenou dobu, nejdéle však 2 roky  

po ukončení smlouvy, na stanoveném území nebo vůči stanovenému okruhu osob  

na tomto území vykonávat na vlastní nebo cizí účet činnost, která byla předmětem 

obchodního zastoupení, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči 

podnikání zastoupeného.“ 

Možnost sjednání konkurenční doložky ve smlouvě o obchodním zastoupení 

slouží zejména k ochraně obchodních zájmů zastoupeného a její uvedení ve smlouvě  

je fakultativní. V případě, že by byla smluvními stranami sjednána, ale odporovala  

by podmínkám stanoveným v obchodním zákoníku, jednalo by se o její relativní 

neplatnost. Kromě splnění podmínek daných ve výše uvedeném ustanovení  

§ 672a odst. 1, nesmí být dohoda nepřiměřená, nesmí omezovat činnost obchodního 

zástupce po skončení obchodního zastoupení více, než odpovídá pravidlům poctivého 

obchodního styku. Zejména z toho důvodu se zde může uplatnit moderační právo 

soudu; soud je oprávněn tuto konkurenční doložku v případě pochybností týkající se její 

přiměřenosti omezit či prohlásit za neplatnou.15 

Právní úprava konkurenční doložky v obchodním zákoníku byla předlohou  

pro úpravu konkurenční doložky ve starém zákoníku práce, v zákoně č. 65/1965 Sb. 

Ustanovení o konkurenční doložce bylo poslaneckým návrhem vloženo do ustanovení  

§ 29 odst. 2 novelou původního zákoníku práce, a to zákonem č. 155/ 2000 Sb.16   

Kromě výše uvedených ustanovení, hovoří obchodní zákoník o  konkurenční 

doložce dále v ustanovení § 488a17 a § 488h18 upravující smlouvu o prodeji podniku  

a smlouvu o nájmu podniku. 

Obchodní zákoník zakazuje konkurenční jednání i v některých vztazích mezi 

obchodní společností a jejími společníky, popř. členy jejich orgánů. Jednotlivá 

ustanovení o společnostech vymezují, které osoby a v jakém rozsahu zákazu 

konkurenčního jednání podléhají. Zákaz konkurenčního jednání trvá pouze po dobu 

                                                 
15 Srov. Viz. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání, Praha : 
C. H. Beck, 2009. 1205 - 1206 s. 
16 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 21 s. 
17 „Pro smlouvu o prodeji podniku platí obdobně § 672a. Konkurenční doložkou může být omezena 
činnost prodávajícího.“  
18 „Pro nájem podniku nebo jeho části platí obdobně ustanovení § 672a. Na dobu trvání nájmu může být 
konkurenční doložkou omezena činnost pronajímatele; po skončení nájmu může být konkurenční 
doložkou omezena činnost nájemce.“ 
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trvání vztahu ke společnosti, obdoba konkurenční doložky, tedy omezení společníka  

po jeho odchodu, zde neexistuje.19 

 
1.3.2 Veřejnoprávní regulace zákazu konkurence v zákoně o ochraně 

hospodářské soutěže 

 

Veřejnoprávní úprava (založená na principu subordinace, tj. na jedné straně 

vystupuje stát jako mocenský činitel) zákazu konkurence je upravena v zákoně  

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Cílem regulace je ochrana svobody 

hospodářské soutěže, protože konkurenční prostředí podporuje efektivitu ekonomiky  

i globální hospodářský rozvoj. Zákon chrání hospodářskou soutěž na trhu služeb  

a výrobků proti jejímu omezení, vyloučení, ohrožení či jinému narušení, pokud  

by k tomuto mělo docházet zneužitím dominantního postavení na trhu, vytvářením 

kartelů, dohodami či spojováním soutěžitelů, přičemž dohled provádí Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže.20 

                                                 
19 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 18 s.; obdobně Tomažič, 
I. a kol. Ekonomie pro právníky. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. 82 s. 
20 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 16 s. 
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2 Historický exkurz vývojem právní úpravy konkurenčního jednání 

zaměstnance v průběhu pracovního poměru a po jeho skončení  

do účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

 
Institut konkurenční doložky, tak jak jej známe dnes, prošel poměrně dlouhým 

historickým vývojem. V průběhu téměř dvou století se tak formoval její obsah, forma,  

i podstatné náležitosti. Samotné počátky její existence přitom spadají do druhé poloviny 

19. století, v souvislosti s rozvojem obchodu a hospodářství jako takového. Potřeba její 

právní regulace vznikala přirozeně z potřeby zaměstnavatele, aby byl chráněn před 

potenciální konkurenční činností ze strany jeho bývalých zaměstnanců. Od tohoto 

okamžiku se tak setkáváme s počátky formování nového právního vztahu mezi 

zaměstnavatelem a jeho bývalým zaměstnancem, jehož právní následky však nastávají 

až po skončení pracovněprávního poměru.  

 Nejdříve byla konkurenční doložka součástí zákonů, v 1. polovině 20. století  

zákona č. 20/1910 ř.z., o obchodních pomocnících a následně pak zákona  

č. 154/1934 Sb. z a n., o soukromých zaměstnancích. Tento zákon byl v roce 1965 

nahrazen zákoníkem práce, zákonem č. 65/1965 Sb., který ovšem právní úpravu 

konkurenční doložky zcela vypustil, její právní úprava byla znovu zavedena  

až zákonem č. 155/2000 Sb., a byla vtělena do odst. 2 ustanovení § 29. Novela zákoníku 

práce, zákon č. 46/2004 Sb. však přinesl její novou právní úpravu, a to v podobě 

samostatného ustanovení § 29a. Tato úprava byla následně převzata i novým zákoníkem 

práce, zákonem č. 262/2006 Sb., kde je dodnes konkurenční doložka upravena v § 310  

a § 311.   

 V této kapitole se zaměřuji na stručný historický popis vývoje právní úpravy 

konkurenční doložky, neboť pro komplexní pochopení jejího fungování v dnešní době, 

považuji nejen za nezbytné, ale také za zajímavé jednotlivé fáze jejího vývoje alespoň 

ve zkratce představit. Dále pak, a to zejména s ohledem na to, že konkurenční doložka 

upravuje právní vztah mezi zaměstnavatelem a jeho bývalým zaměstnancem  

až po skončení jejich pracovněprávního poměru, nesmíme opomíjet ani historii právní 

úpravy týkající se zákazu konkurenčního jednání zaměstnance v průběhu samotného 

pracovněprávního vztahu.  
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2.1 Právní úprava konkurenčního jednání za trvání pracovního poměru  

a konkurenční doložky v 1. polovině 20. století 

 
2.1.1 Zákaz konkurenčního jednání zaměstnance za trvání pracovního 

poměru 

 

Počátky právní úpravy zákazu konkurenčního jednání zaměstnance spadají  

do 2. poloviny 19. století, kdy se výrazně začala zvyšovat jednak průmyslová výroba, 

tak i s ní související obchod. Otázka možnosti nekalé konkurence ze strany zaměstnance 

byla s rozvojem trhu stále aktuálnější, stejně jako otázka konkurence mezi jednotlivými 

podnikateli. Zaměstnavatelé se tak snažili tuto potenciální možnost konkurence  

ze strany zaměstnance různými způsoby omezovat, což našlo svůj odraz posléze  

i v právní úpravě. Úplně prvními zákony, které tak upravovaly zákaz konkurenčního 

jednání, byly živnostenský řád (zákon č. 227/1859 ř.z.) a obchodní zákoník (6. oddíl 

zákona č. 1/1863 ř.z.),  týkaly se však pouze služebních poměrů obchodních 

pomocníků. V těchto dvou právních předpisech byly obsaženy tzv. „zákonné zákazy 

konkurence“, které zaměstnanci ve služebním poměru zakazovaly bez svolení 

zaměstnavatele zejména podnikat či uzavírat jakékoliv obchody v oboru činnosti 

shodující se s předmětem činnosti zaměstnavatele.21  

V první polovině 20. století byla úprava zákazu konkurenčního jednání za trvání 

pracovního poměru obsahem zejména zákona o obchodních pomocnících22, zákona  

o nekalé soutěži23, a dále pak v zákoně o soukromých zaměstnancích24. 

Zákon o obchodních pomocnících byl vydán v roce 1910, na svou dobu se jednalo 

o právní předpis zdařilý, neboť v dalším vývoji se na něj často navazovalo a jeho 

principy byly přejímány i do dalších zákonů. Obecně byla právní úprava zákazu 

konkurenčního jednání za trvání právního poměru včleněna do § 7 tohoto zákona 

s nadpisem „zákonná zápověď konkurence“, dle kterého byl zaměstnanci stanoven 

absolutní zákaz podnikání bez svolení jeho zaměstnavatele. Tento zákaz se vztahoval  

                                                 
21 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 25 s.  
22 Zákon č. 20/1910 ř.z., o služební smlouvě obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném 
postavení (zákon o obchodních pomocnících) 
23 Zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., o ochraně proti nekalé soutěži 
24 Zákon č. 154/1934 Sb. z. a n., o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a 
jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích) 
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na jakýkoliv obor, tedy ne pouze ten shodující se s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

Oproti tomu zákaz vlastního podnikání bez souhlasu zaměstnavatele (zákaz „činiti 

obchody na vlastní nebo cizí účet“) se týkal pouze oblasti shodující se s předmětem 

činnosti zaměstnavatele.25  

Co se týče osobního rozsahu, jak již sám název napovídá, zákon se vztahoval  

na obchodní pomocníky, což byly osoby konající převážně kupecké práce související 

s vedením a organizací podniku. Kromě těchto obchodních pomocníků se však zákon 

vztahoval také na zaměstnance, kteří vykonávali tzv. „vyšší, nekupecké práce“,  

a u nichž se předpokládaly kvalifikovanější a odbornější znalosti. V případě,  

že zaměstnanec tento zákaz porušil, byl zaměstnavatel oprávněn požadovat náhradu 

škody, která mu tímto byla způsobena, nebo požadovat26, aby obchody uzavřené  

na zaměstnancův účet byly považovány za uzavřené na jeho účet. Dále pak existovalo 

tzv. právo vstoupit v obchody, což znamenalo, že v případě obchodů sjednaných  

pro jiného podnikatele, mohl zaměstnavatel požadovat buď náhradu škody nebo vydání 

provize či právě postoupení celého obchodu. Subjektivní lhůta pro uplatnění těchto 

zaměstnavatelových nároků činila tři měsíce, objektivní pak pět let po uzavření 

obchodu.27 

Zákon o nekalé soutěži z roku 1927 ve svém §1428 také upravoval zákaz 

konkurenčního jednání zaměstnance za trvání pracovního poměru, avšak na rozdíl  

od zákona o obchodních pomocnících, představoval zákaz obecný, a to pro všechny 

skupiny zaměstnanců bez rozdílu. I zde přicházela v úvahu náhrada škody, a to tehdy, 

pokud zaměstnanec úmyslně nebo z vědomé nedbalosti zaměstnavatele poškozoval.29 

Z důvodu potřeby sjednocení právní úpravy pro celou Československou republiku 

byl  roce 1934 vydán zákon o soukromých zaměstnancích, který v podstatě vycházel  

ze znění zákona o obchodních pomocnících, neboť jak již bylo shora uvedeno, tento 

zákon se v praxi osvědčil a byl doplněn i bohatou judikaturou.30 Je zřejmé, že kromě 

                                                 
25 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 26 s.  
26 Viz Turek, R. Konkurenční jednání zaměstnance a jeho odraz v pracovním právu (Disertační práce). 
Brno: 2007/2008. 11,12 s. – Masarykova Univerzita. Právnická fakulta. 
27 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 27 s.  
28Zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., o nekalé soutěži, § 14: „Zaměstnanec (vyjma domácího dělníka), 
zmocněnec, jednatel nebo cestující přijatý výlučně pro určitý podnik, který bez svolení majitele podniku je 
výdělečně činný v soutěži i pro jiného soutěžitele, může býti žalován, aby se zdržel takového jednání.“ 
29 Viz Turek, R. Konkurenční jednání zaměstnance a jeho odraz v pracovním právu (Disertační práce). 
Brno: 2007/2008. 12 s. – Masarykova Univerzita. Právnická fakulta. 
30 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 28 s.  
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toho nový zákon reflektoval i společenské změny v oblasti pracovněprávních vztahů31, 

což se projevilo například v tom, že osobní rozsah zákona byl širší než v původní právní 

úpravě. Zákon se tedy vztahoval na všechny pracovní poměry, jejichž předmětem byly 

vyšší práce jakéhokoliv odvětví, a dále pak práce kupecké u podnikatelských subjektů. 

Vždy však při rozhodování o případné aplikaci tohoto zákona rozhodovala skutečná 

povaha zaměstnancem vykonávaných prací. Zákaz konkurenčního jednání byl obsahem 

§ 29 tohoto zákona a v podstatě obsahoval čtyři zákazy: (i) výkon jiného zaměstnání, 

(ii) být činný pro jiný podnik, (iii) účastnit se podnikání na svůj nebo cizí účet,  

a (iv) účastnit se téže soutěže zároveň se zaměstnavatelem. Ustanovení § 29 odst. 2 

týkající se náhrady škody bylo v podstatě shodné se zákonem o obchodních 

pomocnících (viz výše). Rozdílná právní úprava se týkala objektivní lhůty pro uplatnění 

zaměstnavatelových nároků, neboť byla snížena z pěti na tři roky. Subjektivní lhůta 

zůstává vymezena obdobím tří měsíců od okamžiku, kdy se zaměstnavatel dozvěděl  

o porušení zaměstnancových povinností.32 

 

2.1.2 Úprava konkurenční doložky 

 

V důsledku hospodářského rozmachu, a s ním souvisejícím rozvojem 

průmyslové výroby i tržních vztahů, se na počátku 20. století objevila do té doby 

prakticky neexistující potřeba ochrany zaměstnavatele před konkurenčním jednáním  

jeho bývalého zaměstnavatele, a to po ukončení jejich pracovněprávního vztahu. 

Zákonodárce tak tento požadavek reflektoval zejména včleněním úpravy konkurenční 

doložky nejdříve do zákona o obchodních pomocnících a následně do na něj 

navazujícího zákona o soukromých zaměstnancích.  

 Do roku 1910 se sice konkurenční doložky v pracovních smlouvách objevovaly, 

oporu v zákoně však neměly, a o jejich platnosti rozhodovaly soudy. Soudní judikatura 

tak často například zužovala místní působnost doložky či dobu platnosti, a to zejména 

ve prospěch zaměstnance jako sociálně slabší strany pracovněprávního vztahu.  

Pokud byla konkurenční doložka uzavřena bez jakéhokoliv místního a časového 

                                                 
31 Srov.Turek, R. Konkurenční jednání zaměstnance a jeho odraz v pracovním právu (Disertační práce). 
Brno: 2007/2008. 12 s. – Masarykova Univerzita. Právnická fakulta. 
32 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 29 - 30 s.  
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omezení, byla dle § 838 občanského zákoníku prohlášena za neplatnou jako smlouva 

contra bonos mores.33 

 Historicky první právní úprava institutu konkurenční doložky byla obsahem § 36 

a § 38 zákona o obchodních pomocnících. Účelem její právní úpravy bylo zabránit 

škodě, která by mohla zaměstnavateli vzniknout tehdy, pokud by jeho bývalý 

zaměstnanec využil informací či znalostí získaných v původním pracovním poměru 

(jednalo se například o know – how, obchodní či výrobní tajemství nebo znalost 

klientely), čímž by tak sám mohl vytvořit konkurenci nebo již existující konkurenci 

zvýhodnit. Zákon výslovně stanovil podmínky platnosti, mezi které patřily: (i) doba 

platnosti nepřevyšující 1 rok, (ii) omezení se vztahovalo jen na činnost ve stejném 

obchodním odvětví zaměstnavatele, (iii) omezení dle místa, předmětu nebo času by 

v poměru k obchodnímu zájmu zaměstnavatele nepředstavovalo „neslušné ztížení 

zaměstnancovy výživy“. Dále pak musel být zaměstnanec zletilý, tzn. starší 24 let  

a jeho plat musel v okamžiku skončení pracovního poměru přesahovat částku 4 000 K. 

Přestože byla konkurenční doložka uzavírána spíše ve prospěch zaměstnavatele, ani 

zaměstnanec nezůstal bez ochrany před propuštěním ze služebního poměru buď bez 

udání důvodu či neoprávněně (důraz byl kladen zejména na skončení jejich vztahu 

v souladu s dobrými mravy). Zákon upravoval také možnost sjednání smluvní pokuty,  

jako zajišťovacího institutu pro případ porušení povinností zaměstnavatele, která 

podléhala moderačnímu právu soudu. Právní úprava neumožňovala v případě jejího 

sjednání požadovat současně i náhradu škody. Zajímavé v tehdejší právní úpravě bylo 

to, že promlčení nároku na zaplacení smluvní pokuty bylo limitováno dobou třiceti let, 

což bylo poměrně dlouhé období.34  

 Dalším právním předpisem upravujícím institut konkurenční doložky byl zákon 

o soukromých zaměstnancích. Zákonné vymezení institutu soutěžní doložky nacházíme 

v § 47 - § 49 zákona, přičemž jeho úprava byla kogentní, od ustanovení zákona tedy 

nebylo možné se odchýlit. Oproti původní úpravě se pro platnost jejího sjednání také 

vyžadovala zletilost zaměstnance (jako podmínka svéprávnosti k právním úkonům),  

jíž bylo dosaženo věkem 21 let či prohlášením za zletilého po dovršení 18 let. Stejně tak 

se setkáváme s podmínkou minimálního platu v okamžiku skončení pracovního poměru, 

který činil 18 000 Kč. Délka omezení byla vymezena shodně, tedy obdobím jednoho 
                                                 
33 Viz  Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 31 s. 
34  Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 31 – 35 s. 
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roku (zajímavé je, že tato doba zůstává v platnosti dodnes, k tomu viz níže). K platnosti 

se vyžadovala písemná forma. Ze samotného charakteru doložky dále pak vyplývá,  

že k tomu, aby byla doložka sjednána platně, bylo nutné, aby měl zaměstnanec možnost 

nahlídnout do výrobních nebo obchodních tajemství zaměstnavatele. Stejně tak zákon 

přejímal původní právní úpravu smluvní pokuty, která byla považována  

za paušalizovanou náhradu škody, a rovněž i zde bylo uplatňováno moderační právo 

soudu.35 

 

2.2 Právní úprava konkurenčního jednání zaměstnance za trvání 

pracovního poměru v zákoně č. 65/1965 Sb., zákoníku práce 

 
2.2.1 Absence úpravy v důsledku socialistického režimu do roku 1989 

 
Právní úprava zákazu konkurenčního jednání byla do doby přijetí zákoníku práce 

v roce 1965 součástí zákona o soukromých zaměstnancích, jehož výklad byl proveden 

v předchozí části. Nově přijatý právní předpis tak v podstatě nově formuluje práva  

a povinnosti jednotlivých smluvních stran pracovněprávního vztahu a roztříštěná právní 

úprava se tak stává uceleným celkem v podobě tohoto právního předpisu.  

Vzhledem k tomu, že zákoník práce byl přijat v době socialistického režimu, kdy bylo 

jakékoliv soukromé vlastnictví, potažmo soukromé podnikání, naprosto odmítnuto, 

potřeba právní úpravy týkající se konkurenčního jednání se jevila jako nadbytečná. 

 Ke změně situace dochází po listopadu 1989, po pádu komunistického režimu 

začalo centrálně plánované hospodářství přecházet na tržní, s čímž souvisel i rozvoj 

soukromého podnikání. Následkem toho se postupně začíná objevovat potřeba ochrany 

zaměstnavatele před neoprávněným jednáním zaměstnance mající charakter 

konkurence, a to jednak za existence pracovního poměru, ale také v době po jeho 

skončení. V této části své práce se tedy zaměřím nejprve na popis právní úpravy týkající 

se zákazu konkurence v průběhu pracovněprávního vztahu mezi smluvními partnery, 

následně pak tuto problematiku představím v podobě úpravy konkurenční doložky. 
                                                 
35 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 35 – 37 s.; obdobně 
Turek, R. Konkurenční jednání zaměstnance a jeho odraz v pracovním právu (Disertační práce). Brno: 
2007/2008. 22 – 24 s. – Masarykova Univerzita. Právnická fakulta. 
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Jedná se sice o dnes již neplatnou právní úpravu (zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce 

byl v roce 2006 nahrazen novým zákoníkem práce, zákonem č. 262/2006 Sb., k tomu 

viz následující kapitola), přesto se domnívám, že z hlediska komplexního pochopení 

soudobé právní úpravy i fungování tohoto právního institutu, může být i znalost 

původní právní úpravy přínosem. 

 

2.2.2 První novela zákoníku práce provedená zákonem č. 3/1991 Sb. 

 
Na nově vzniklou situaci a s tím související potřebou ochrany zaměstnavatele 

reagovala právní úprava postupně přijetím tří novel zákoníku práce. Nejprve došlo 

zákonem č. 3/1991 Sb. k rozšíření katalogu povinností zaměstnanců o povinnost 

nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele (§ 73 odst. 1 písm.d), jejímž 

cílem byla „snaha zabránit jednání zaměstnanců, které poškozuje zájmy zaměstnavatele 

zejména v ekonomické a sociální oblasti, ať už se jedná o jeho postavení v oblasti 

hospodářské soutěže, při realizaci vlastnických práv nebo v oblasti průmyslových práv, 

v podnikatelské činnosti apod.“36 

 

2.2.3 Druhá novela zákoníku práce provedená zákonem č. 231/1992 Sb. 

 

Uvedená právní úprava však byla již po roce nahrazena zcela novým 

ustanovením, neboť nepřinesla očekávaný výsledek a jevila se spíše jako nedostatečná. 

Tak bylo druhou novelou, zákonem č. 231/1992 Sb., do zákoníku práce vloženo zcela 

samostatné ustanovení § 75, které ve svém prvním odstavci stanovilo, že „Zaměstnanci 

mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat 

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

zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.“   

Podle Milana Galvase šlo o „ (…) typické (nepříliš promyšlené) ustanovení 

omezující administrativním způsobem zaměstnance ve výdělečných aktivitách po dobu 

trvání pracovního poměru. Sociálním cílem (účelem) je zřejmě ochrana podnikatelských 

zájmů zaměstnavatele.“ Předchozí písemný souhlas se vyžaduje u zaměstnanců,  

kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni v pracovním poměru. Z textu zákona by se dalo 

                                                 
36 Zachariáš, J. Zaměstnání v pracovněprávním vztahu a výkon jiné výdělečné činnosti. Právo a 
zaměstnání, 1995, č. 1. 15 s. 
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dogmatickým výkladem dovodit, že souhlas je nezbytný i u těch zaměstnanců,  

kteří vykonávají práci na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. Ovšem ze systematického zařazení tohoto ustanovení do druhé části zákoníku 

práce (týkající se výlučně pracovního poměru) vyplývá, že omezení se na zaměstnance 

pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nevztahuje.37   

Co se týče otázky, zda se toto ustanovení týkalo také zaměstnanců ve vedlejším 

pracovním poměru, lze konstatovat, že i tato skupina zaměstnanců byla povinna se jím 

řídit, neboť vedlejší pracovní poměr může mít ve skutečnosti jen o něco málo malý 

rozsah než hlavní pracovní poměr.38 

Z formulace zákona vyplývá, že souhlas musí být v písemné formě a že musí být 

udělen ještě před samotným zahájením jiné výdělečné činnosti zaměstnance. 

V souvislosti s tím zákon vyslovuje ve svém druhém odstavci § 75 možnost odvolání 

tohoto souhlasu, výslovně se zde stanoví, že „Zaměstnavatel může udělený souhlas 

písemně odvolat. V písemném odvolání souhlasu je zaměstnavatel povinen uvést důvody 

změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu 

výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných 

právních předpisů.“ 

Postup při udělování i odvolání souhlasu mohl být konkretizován v pracovním 

řádu, na který mohlo být odkázáno (v případě sjednání závazku zdržení  

se konkurenčního jednání) v pracovní smlouvě. To ale samozřejmě neopravňovalo 

zaměstnavatele, aby prostřednictvím pracovního řádu některou skupinu zaměstnanců 

zvýhodňoval a zbavoval je povinnosti o předchozí písemný souhlas žádat, neboť tím by 

porušoval princip rovnosti.39  

Dále byl touto novelou zákoníku práce vymezen absolutní zákaz výkonu 

výdělečné činnosti, která byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele,  

pro vedoucí zaměstnance zaměstnavatele, a dále pro vedoucí zaměstnance 

                                                 
37 Viz Galvas, M. K některým aktuálním otázkám pracovního práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 
1994, č. 1. 142 s.; někteří autoři jsou názoru opačného, odchylně např. Zachariáš, J. Zaměstnání 
v pracovněprávním vztahu a výkon jiné výdělečné činnosti. Právo a zaměstnání, 1995, č. 1. 16 s., dle 
kterého „Pokud jde o okruh zaměstnanců, jichž se uvedené omezení týká, rozumějí se zaměstnanci 
vykonávajícími zaměstnání v pracovněprávním vztahu jak zaměstnanci konající zaměstnání v pracovním 
poměru, tak zaměstnanci konající zaměstnání na základě některé z dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce). 
38 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 42 s. 
39 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 44 s. 
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zaměstnavatele, kteří byli v přímé řídící působnosti vedoucího zaměstnance 

zaměstnavatele. Tímto ustanovením se zákonodárce snažil vedoucím zaměstnancům 

zabránit výkonu konkurenčního jednání, tato skupina zaměstnanců tedy neměla žádnou 

legální možnost vykonávat činnost, která by se v předmětu činnosti shodovala s činností 

zaměstnavatele. Zákonodárce zřejmě vycházel z domněnky, že tito vedoucí zaměstnanci 

se v průběhu svého pracovního poměru setkávají s „hodnotnějšími“ informacemi,  

než-li zaměstnanci řadoví, čili jakýkoliv další pracovní poměr či vlastní podnikání 

v tomtéž oboru činnosti by mu bylo na škodu.   

 

2.2.4 Třetí novela zákoníku práce provedená zákonem č. 37/1993 Sb. 

 

 V poměrně krátké době se ukázalo, že tato „nerovnoprávnost“ v podmínkách 

praktickým požadavkům nevyhovuje, a proto byla přijata třetí novela zákoníku práce, 

zákon č. 37/1993 Sb., s účinností od 1. června 1993, která tento odstavec zrušila. 

Vedoucí organizace a vedoucí zaměstnanci v jeho přímé řídící působnosti tak měli  

od této doby možnost vedle svého stávajícího pracovního poměru, další výdělečnou 

činnost vykonávat za shodných podmínek, jako zaměstnanci ostatní. V této souvislosti 

ale vzniká otázka, kdo by byl oprávněnou osobou pro udělení písemného souhlasu  

pro vedoucího zaměstnance, který de facto již žádného nadřízeného nemá.  

Tato problematika je značně komplikovaná, podle L. Drápala40 „ (…) lze mít vážné 

pochybnosti o tom, zda může vedoucí organizace vydat povolení sám sobě nebo  

zda kolektivní statutární orgán může vydat povolení k jiné výdělečné činnosti svému 

členovi; oprávnění, aby povolení pro vedoucího organizace vydal nadřízený orgán 

(zřizovatel), přitom založeno nebylo a z ustanovení § 75 zákoníku práce je dovozovat 

nelze, neboť nadřízený orgán (zřizovatel, i když jej do funkce jmenuje a z ní odvolává) 

není jeho zaměstnavatelskou organizací.“ Obdobně se k této otázce vyjádřila i E. 

Šimečková, která se domnívá, že „ (…) tento souhlas by mohl vydat i zástupce tohoto 

vedoucího zaměstnance zaměstnavatele, který ho zastupuje i v ostatních 

                                                 
40 Drápal, L. K novelizacím zákoníku práce, provedeným v roce 1992, Právní praxe v podnikání, 1993,  
č. 2. 19 s. In: Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 47 s. 
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pracovněprávních záležitostech. V praxi by ale vedoucí mohl nařídit svému zástupci, 

aby mu tento souhlas dal, takže řešení to zřejmě není.“41 

 Ustanovení § 75 ve svém odstavci třetím dále stanovilo, že „Omezení stanovené 

v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární  

a umělecké činnosti“, čímž je chráněn zájem společnosti na tvůrčí práci.  

 Jen pro doplnění uvádím, že novelou zákoníku práce, zákonem č. 287/1995 Sb., 

byl do ustanovení § 75 vložen nový odstavec č. 4, který odkazoval na zákon o střetu 

zájmů, jehož ustanovení měla vůči § 75 odst. 2 a 3 zákoníku práce aplikační přednost.42 

 

2.3 Právní úprava konkurenční doložky v zákoně č. 65/1965 Sb., zákoníku 

práce, do účinnosti zákona č. 155/2000 Sb. 

 
2.3.1 Absence právní úpravy konkurenční doložky 

 
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, nabyl účinnosti dne 1.1.1966,  

čímž tak nahradil zákon o soukromých zaměstnancích. Přestože tímto zákonem došlo  

ke sjednocení právní úpravy pracovního poměru všech kategorií zaměstnanců  

do jednoho zákona, institut konkurenční doložky neupravoval. Tento stav absence 

jakékoliv úpravy týkající se možnosti zákazu konkurence po skončení pracovního 

poměru v podstatě trval až do roku 2001. Ve světle změn politického režimu a s ním  

i související potřeby ochrany před vzrůstající možností konkurenčního jednání bývalého 

zaměstnance, jako druhé smluvní strany, se stávající právní stav jevil jako nedostatečný. 

Řešením bylo pro mnohé zaměstnavatele vložení zákazu konkurence přímo  

do pracovní smlouvy, jehož smyslem bylo omezit zaměstnance po skončení jeho 

pracovněprávního poměru po sjednanou dobu v podnikání (či zaměstnání u jiného 

zaměstnavatele) ve stejném oboru činnosti zaměstnavatele. Odpověď na to, zda takové 

ujednání bylo v souladu se zákonem a dle kterého zákona se vlastně takové ujednání 

uzavírá, byla mnohdy výsledkem soudních rozhodnutí. Dle některých autorů se jednalo 

o institut spadající do oblasti obchodního práva (jako porušení závazku vyplývajícího 

                                                 
41 Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 47 s. 
42 Shodně Turek, R. Konkurenční jednání zaměstnance a jeho odraz v pracovním právu (Disertační 
práce). Brno: 2007/2008. 19 - 20 s. – Masarykova Univerzita. Právnická fakulta. 
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z obchodního tajemství), jiní jej opírali o právo občanské43, a konečně dle některých 

vycházejících z pracovněprávní povahy institutu takového ujednání, se jednalo o režim 

ochrany spadající do pracovního práva44, i když až po skončení výkonu práce.  

V této souvislosti uvádím, že vzhledem ke kogentnosti zákoníku práce a nemožnosti 

platného uzavírání smluv (dohod), které neodpovídají žádnému ze smluvních typů 

upravených v jednotlivých ustanoveních pracovněprávních předpisů, se mnoho autorů 

přiklánělo spíše k neplatnosti takového ujednání. Jak uvádí ve svém článku J. Doležílek: 

„Jelikož dohoda, kterou se zaměstnanec zavazuje nevyvíjet po určitou dobu od skončení 

pracovního poměru činnost v oboru podnikání dosavadního zaměstnavatele,  

není předpisy pracovního práva upravena, nejde o dohodu, kterou by bylo možno podle 

pracovněprávních předpisů sjednat,  a taková dohoda je neplatná pro rozpor se zákonem 

(§ 242 odst. 1 písm a) a § 244 odst. 1 zákoníku práce). Takové ujednání se jeví být 

neplatným i vzhledem k ustanovení § 242 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, neboť 

zaměstnanec se jím předem vzdává práva svobodně uzavřít pracovní smlouvu o určitém 

obsahu s jiným zaměstnavatelem, popř. podnikat po skončení pracovního poměru 

v určitém oboru.“45 

 

 

 

                                                 
43 Příkladem lze uvést např. názor Salačové, dle které: „ (…) Konkurenční doložka nemá vztah 
k původnímu pracovnímu poměru. Jedná se o samostatný závazek občanskoprávní povahy, nikoliv 
obchodněprávní, protože zaměstnanec se v tomto případě nemůže zavazovat jako podnikatel.“ – 
Salačová, M. K tzv. konkurenčním doložkám v pracovních smlouvách. Právní rozhledy, 1996, č. 6,  
268 s., shodně k tomu viz Turek, R. Konkurenční jednání zaměstnance a jeho odraz v pracovním právu 
(Disertační práce). Brno: 2007/2008. 26 s. – Masarykova Univerzita. Právnická fakulta.; k tomu se 
obdobně vyjádřil i Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 11.4.2002, sp.zn. 21 Cdo 1276/2001, který 
judikoval, že „Platnost ujednání o tzv. konkurenční doložce sjednané před 1.1.2001 je třeba posuzovat 
podle příslušných ustanovení občanského, resp. obchodního zákoníku; opačného názoru je E. Šimečková, 
která uvádí: „ (…) ovšem i podle občanského zákoníku byla dovozována taková dohoda jako neplatná, 
neboť podle § 574 odst. 2 ObčZ se nelze vzdát práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout. 
44 Tak uvádí například Doležílek, dle kterého „Konkurenční ujednání mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem (přestože se jím vymezují jejich práva a povinnosti až pro dobu po skončení pracovního 
poměru) má v tomto smyslu povahu pracovněprávního vztahu, neboť přímo souvisí s výkonem práce 
zaměstnance v pracovním poměru a tvoří jednu z podmínek, za nichž zaměstnanec u zaměstnavatele 
dohodnutou práci vykonává. Tato skutečnost má ovšem zásadní význam z hlediska aplikačního, neboť 
platná právní úprava stojí na koncepci úplné samostatnosti pracovního práva vůči právu občanskému a 
mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem není ani vztah subsidiarity. Znamená to, že soutěžní 
ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je vždy nutno posoudit podle zákoníku práce a ostatních 
pracovněprávních předpisů.“ – viz: Doležílek, J. Soutěžní doložka v českém pracovním právu, Právní 
rozhledy, 1996, č. 10. 436 s. 
45 Doležílek, J. Soutěžní doložka v českém pracovním právu, Právní rozhledy, 1996, č. 10. 436 s. 
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2.3.2 Nález Ústavního soudu ze dne 1.11.1995 sp. zn. II ÚS 192/95 

 

Je zřejmé, že v kruzích odborné i laické veřejnosti často panovaly pochybnosti  

o platnosti takového ujednání, což vedlo k tomu, že předmětné ujednání bylo často 

předmětem jednání soudů, a to i soudu Ústavního. Ústavní soud v této problematice dne 

1. listopadu 1995 vydal nález sp. zn. II ÚS 192/95, ve kterém konstatoval,  

že „Konkurenční ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem spočívající v tom,  

že zaměstnanec se smluvně zaváže po určitou dobu od skončení pracovního poměru 

k zaměstnavateli zdržet se podnikatelských aktivit s týmž předmětem činnosti,  

jako je předmět činnosti zaměstnavatele, pod finanční sankcí za porušení takového 

závazku, je ujednání soukromoprávní povahy mezi rovnými subjekty“.  

Tímto tedy Ústavní soud stanovil platnost takovýchto dohod mezi smluvnímu stranami, 

a dále konstatoval, že „(…) rovnost v právech je základním právem a právo podnikat 

taktéž. Pro jejich vzájemný vztah platí, že rovnost má povahu akcesorickou, a proto lze 

na porušení principu rovnosti usuzovat, jen je–li tu vztah k jinému základnímu právu. 

Rovností v právu podnikat je pak konkrétní potřeba rozumět potenciální či relativní 

rovnost, která znamená, že se pro právo podnikat vyžaduje, aby bylo zásadně 

uplatňováno za stejných faktických poměrů. Protože v dané věci nelze přehlédnout,  

že napadená rozhodnutí založila nerovnost na straně stěžovatele – navrhovatele, 

spočívající v tom, že léty budované poznatky o jednotlivých metodách, či dokonce 

objevy právě učiněné a jiné skutečnosti mající podnikatelskou hodnotu, byly uvolněny 

bez dalšího k aplikaci třetím osobám, tj. vedlejším účastníkům, dříve však odpůrcům, 

kteří se o ně nemuseli ani nijak zasloužit, má Ústavní soud za to, že napadená 

rozhodnutí (rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14.1.1994  

č.j. 7 Co 2163/93-84 a rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích  

ze dne 10.6.1993 č.j. 14 C 339/92-60 – poznámka autorky) porušují  

jak čl. 1 větu druhou Listiny základních práv a svobod upravující zásadu rovnosti,  

tak čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod upravující právo podnikat.“  

Dále pak Ústavní soud judikoval, že „ (…) obecně vzato bude třeba k hodnocení  

tzv. konkurenčních ujednání postupovat individuálně, tj. od případu k případu, neboť 

faktem zůstává, že tu je na jedné straně výslovná úprava týkající se nekalosoutěžního 

chování a porušení obchodního tajemství (dle ObchZ), ochrany autorských práv, 
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objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a na druhé straně jsou důležité takové ukazatele, 

jako je výše sjednané pokuty, délka doby pracovního poměru, délka doby závazku, 

povaha provozu atd., a to vše s tím, že nejen získávání zkušeností, poznatků, ale i jejich 

využívání je tou nejpřirozenější součástí lidské existence.“  

Tento důležitý nález Ústavního soudu, ačkoliv názory na něj byly mnohdy značně 

odlišné, otevřel otázku nutnosti výslovné právní úpravy tohoto institutu, k níž došlo 

v roce 2001. 

 

2.4 Právní úprava konkurenční doložky v zákoně č. 65/1965 Sb., zákoníku 

práce, po novele provedené zákonem č. 150/2000 Sb., do účinnosti 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

 
2.4.1 Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 150/2000 Sb. 

 
V návaznosti na výše zmíněný judikát Ústavního soudu došlo téměř po 36 letech 

absence právní úpravy konkurenční doložky k jejímu začlenění do § 29 původního 

zákoníku práce, a to novelou, zákonem č. 155/2000 Sb. Ustanovení § 29 odst. 2  

tedy znělo: „Mimoto lze  v pracovní smlouvě dohodnout další podmínky, na kterých 

mají účastníci zájem. 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.“ 

Již ze samotného znění tohoto ustanovení je patrné, že tehdejší právní úprava byla 

nedokonalá a ve své podstatě zvýhodňovala zaměstnavatele, neboť v textu zákona 

nebyla zmínka o jakémkoliv peněžitém vyrovnání pro zaměstnance, jako kompenzace 

za jeho omezení po skončení pracovního poměru a instrument k vyvážení práv  

a povinností jednotlivých smluvních stran. 

Nedokonalost právní úpravy vyplývala též ze samotného zařazení ustanovení  

o konkurenční doložce do části zákoníku práce pojednávající o pracovní smlouvě,  
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což nebylo právě vhodné ze systematického hlediska a mělo své následky v podobě 

nejistoty, zda bylo možné doložku sjednat i u těch zaměstnanců, jimž vznikl pracovní 

poměr jmenováním nebo volbou. Právě tito zaměstnanci na nejvyšších postech,  

které jsou obsazovány jmenováním, pracovali s důležitými a pro zaměstnavatele 

citlivými informacemi, jejichž případným využitím ať už pro své vlastní podnikání  

či pro jiného zaměstnavatele, by získali značné výhody. Lze však předpokládat,  

že cílem zákonodárce bylo umožnit sjednávání konkurenčních doložek ve všech 

pracovních poměrech, bez ohledu na způsob jejich vzniku.46 V. Bognárová k tomu 

uvádí: „ (…) jedná se však o zbytečnou výkladovou nesnáz, protože dodnes nejsou 

jednoznačné právní názory na to, zda je možné sjednat se zaměstnanci, jejichž pracovní 

poměr se zakládá jmenováním, zkušební dobu, přičemž nejednotný výklad vzniká právě 

s ohledem na systematické zařazení a jazykový a formální výklad § 31 odst. 1 ZPr.“47   

Zákonodárce se zde nevyjadřuje ani k tomu, zda je možné sjednat konkurenční 

doložku již ve zkušební době či nikoliv. Zákoník práce v ustanovení § 29 odst. 2 

zakazuje zaměstnanci konat „činnost“, která by byla předmětem činnosti 

zaměstnavatele. V porovnání se zněním § 75, týkající se zákazu konkurenčního jednání 

za trvání pracovního poměru, se jedná o pojem širší, neboť § 75 hovoří o zákazu 

„výdělečné činnosti“. V tomto případě se tak pod pojem zakázané činnosti se řadí nejen 

činnost vedoucí k získání zisku, nýbrž také činnost podobná nekalosoutěžnímu jednání, 

jednání ze msty, apod.48 

Značně problematickým bodem původní právní úpravy bylo vymezení „podmínek, 

za nichž to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat“. Mezi právnickou veřejností  

se v souvislosti s interpretací tohoto pojmu objevovaly dva názorově opačné proudy.  

První skupina se domnívala, že se jednalo o podmínky finanční, tedy existence 

peněžitého vyrovnání ze strany zaměstnavatele, kterým je zaměstnanci fakticky 

finančně kompenzováno jeho omezení po skončení pracovněprávního poměru. Tím, že 

by mu zaměstnavatel vyplácel za omezení ve výkonu jeho činnosti po skončení jejich 

pracovního poměru určitou částku, by tak sjednání doložky a následnou nečinnost bylo 

                                                 
46 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 68 - 70 s.; podobně 
Píchová, I. Ad: Konkurenční doložka, Právní rádce, 2001, č. 8. 27 s. 
47 § 31 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb.: „V pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba, která činí, 
pokud nebyla dohodnuta zkušební doba kratší, tři měsíce. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně 
prodlužována.“ K tomu viz dále Bognárová, V. Konkurenční doložky podle novely zákoníku práce, 
Právo a zaměstnání, 2000, č. 9-10. 6 s.  
48 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 72 s. 
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možné od zaměstnance spravedlivě požadovat. Taková úprava byla ostatně běžná 

v obdobných úpravách i v jiných zemích.  Druhá skupina směřovala spíše k výkladu,  

že tyto podmínky by měly být posuzovány individuálně, a to z hlediska skutečně 

vykonávané práce zaměstnancem, s ohledem na skutečnost, zda se v průběhu 

pracovního poměru dostává k oněm citlivým informacím, získává jedinečné znalosti 

vztahující se pouze k podniku zaměstnavatele či si osvojuje know-how, jejichž následné 

využití bez svolení zaměstnavatele by zaměstnavatele mohlo ohrozit. V návaznosti na 

tyto názory se pak vytvořil třetí názorový proud, který tendoval k výkladu, jež byla 

vlastně syntézou prvých dvou, a to, že uzavření konkurenční doložky je možné jen 

v případě splnění obou dvou uvedených podmínek.49 Jen pro doplnění této problematiky 

uvádím, že posledně jmenovaný názor byl později prosazen při projednávání novely 

zákoníku práce a stal se tak součástí textu zákona (k tomu viz dále). 

Text zákona dále umožňoval, aby si strany sjednaly finanční zajištění v podobě 

smluvní pokuty, a to pro případ, že by došlo k porušení závazku ze strany zaměstnance. 

Jednalo se však o formulaci, která vzbuzovala z výkladového hlediska přinejmenším 

nejasnosti. Koncepce smluvní pokuty se v pracovním právu objevovala vůbec poprvé,  

a proto se mnozí autoři domnívali, že její zavedení není zcela vhodné, neboť nebylo 

příliš jasné, jak s tímto institutem naložit. Problém byl v tom, že podrobnější podmínky 

a charakteristiku smluvní pokuty zákoník práce nepřinášel, a ustanovení občanského 

zákoníku nebylo možné použít z důvodu absence subsidiarity občanského zákoníku 

vůči zákoníku práce. Přesto však bylo nutné tento pojem nějakým způsobem 

interpretovat, aby bylo možné jej v praxi vůbec použít, a proto se mnozí autoři  

i zaměstnavatelé přikláněli k analogii iuris, a tuto problematiku řešili právě dle práva 

občanského, a to dle ustanovení § 544 a § 545 ObčZ. Výslovná zákonná formulace 

zněla „přiměřená smluvní pokuta“, z čehož však nebylo patrné, jaké jsou její limity a 

nebylo zřejmé, k čemu by měla být tato přiměřenost vůbec posuzována. Stejně tak 

nebylo zřejmé, zda v případě jejího zaplacení závazek zaměstnance zaniká či nikoliv.50  

                                                 
49 Srov. Pichrt, J. Konkurenční doložka a odchodné, Právní rádce, 2003, č. 10. 40 s.; obdobně Bognárová, 
V. Konkurenční doložky podle novely zákoníku práce, Právo a zaměstnání, 2000, č. 9-10. 7 - 8 s.; 
podobně Bělina, M. a kol.. Pracovní právo. 1 vydání. Praha: C.H. Beck, 2001. 149 s. 
50 Viz Pichrt, J. Konkurenční doložka a odchodné, Právní rádce, 2003, č. 10. 39 s. 
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Na tomto místě dále uvádím, že existovali i takoví autoři51, kteří analogii občanského 

(popř. obchodního) zákoníku odmítali, a odkazovali přitom na zákoník práce jako na 

samostatný právní předpis. V návaznosti na to se tito autoři domnívali, že zaměstnavatel 

má právo požadovat náhradu škody, která byla způsobena porušením povinnosti 

zaměstnance, i pokud byla sjednána smluvní pokuta. Náhrada škody by se tak uplatnila 

samostatně, vedle existence smluvní pokuty, a to právě s ohledem na samostatnost obou 

právních úprav.52 Tato úskalí byla též předmětem novely zákoníku práce a výkladové 

nesnáze byly téměř vyřešeny přijetím této novely s poměrně přesnější textací zákona  

(k tomu srov. dále).    

Již z této krátké právní analýzy je zřejmé, že právní úprava konkurenční doložky 

v zákoníku práce do 1.3.2004 (a tedy do účinnosti novely, zákona č. 46/2004 Sb.) byla 

nevyhovující, legislativně velmi nedbalá, ba přímo nesystémová. Praktické uplatnění 

tohoto institutu přinášelo mnohé problémy. Jak vyslovila ve svém článku Z. Gregorová: 

„Ustanovení § 29 odst. 2 představovalo průlom do dosavadní teorie a právní úpravy, 

které vycházely z toho, že pracovní smlouva jako právní skutečnost zakládající pracovní 

poměr upravovala práva a povinnosti subjektů po dobu trvání pracovního poměru,  

a nikoliv pro dobu po skončení pracovního poměru. Skončením pracovního poměru 

byla ukončena i pracovní smlouva a zanikaly všechny povinnosti a práva subjektů 

s výjimkou těch, u nichž zákoník práce nebo jiný právní předpis upravil právní následky 

skončení pracovního poměru jinak (např. povinnost mlčenlivosti). Ustanovením § 29 

odst. 2 zákoníku práce se uvedená zásada výrazně prolomila, protože byl sjednán 

závazek zaměstnance pro dobu, kdy již nebude zaměstnancem, protože pracovní poměr 

skončil.“53 

 

 

 

 

                                                 
51 Např. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 76 - 78 s.; obdobně 
Píchová, I. Ad: Konkurenční doložka, Právní rádce, 2001, č. 8. 28 s.; podobně Gregorová, Z. 
Konkurenční doložka – nové ujednání v pracovní smlouvě, Právo a zaměstnání, 2001, č. 1. 7.s 
52 Srov. Turek, R. Konkurenční jednání zaměstnance a jeho odraz v pracovním právu (Disertační práce). 
Brno: 2007/2008. 49 - 50 s. – Masarykova Univerzita. Právnická fakulta 
53 Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 79 s.; Gregorová, Z. 
Konkurenční doložka – nové ujednání v pracovní smlouvě, Právo a zaměstnání, 2001, č. 1. 5 s. 
 



29 
 

2.4.2 Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 46/2004 Sb. 

 
Dne 1.3.2004 nabyla účinnosti další novela zákoníku práce, zákon  

č. 46/2004 Sb., jímž došlo ke zrušení odst. 2 a odst. 3 v ustanovení § 29 a ustanovení  

o konkurenční doložce bylo vloženo do zcela samostatného ustanovení § 29a. Je patrné, 

že zejména z důvodů výše naznačených byla její nová úprava nezbytná, jak dále stanoví 

důvodová zpráva „Dikce zákona (a to zákoníku práce ve znění novely, zákona  

č. 155/2000 Sb. – poznámka autorky) však v některých svých ustanoveních způsobuje 

značné problémy a pochybnosti při praktické aplikaci. Například zařazení do § 29 

vzbuzuje pochybnosti o tom, zda lze příslušné ujednání učinit výlučně v pracovní 

smlouvě, okruh zaměstnanců, s nimiž lze konkurenční doložku sjednat, je stanoven 

příliš široce a nelze ho blíže specifikovat. Navrhuje se proto umožnit zaměstnavatelům 

uzavírat se zaměstnanci dohodu, která by omezovala výkon jejich výdělečné činnosti  

po skončení pracovního poměru v souvislosti s možným konkurenčním jednáním  

vůči bývalému zaměstnavateli, přičemž jim bude poskytováno peněžité vyrovnání. 

Plnění smluvního závazku je zajištěno smluvní povinností zaměstnance zaplatit 

zaměstnavateli sjednanou peněžitou částku v případě porušení závazku. Dohodu lze 

uzavřít jen s vymezeným okruhem zaměstnanců. (…)“.54  

Znění tohoto zcela samostatného ustanovení § 29a se až na malé změny shoduje 

s dnes platným a účinným ustanovením § 310 v zákoně 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

Považuji proto za vhodnější učinit právní rozbor tohoto ustanovení týkajícího se 

institutu konkurenční doložky až v následující kapitole, pojednávající právě o úpravě de 

lege lata. 

                                                 
54 Viz Turek, R. Konkurenční jednání zaměstnance a jeho odraz v pracovním právu (Disertační práce). 
Brno: 2007/2008. 52 s. – Masarykova Univerzita. Právnická fakulta; k tomu dále: Důvodová zpráva 
návrhu zákona , kterým se mění zákoník práce a o změně některých zákonů, PSP, tisk 261/0 
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3 Právní úprava konkurenčního jednání zaměstnance v průběhu    

pracovního poměru a po jeho skončení de lege lata  

(zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

3.1 Charakteristika nové právní úpravy 

 

Zákoník práce, zákon č. 65/1965 Sb., byl po téměř 41 letém období své účinnosti 

nahrazen zcela novým právním předpisem, a to zákonem č. 262/2006 Sb., jež nabyl  

své účinnosti dne 1. ledna 2007. Nový zákoník práce byl přijat po téměř osmiletém 

období příprav, přičemž dlouhých patnáct let byly vedeny diskuse nad jeho charakterem 

i smysluplností. Původní zákoník práce byl předpisem kogentním a vycházel ze zásady 

„co není zákonem dovoleno, je zakázáno“, přičemž tato koncepce byla převzata i v době 

změny politického režimu, po roce 1989. Je zřejmé, že se postupem času tato právní 

úprava stávala brzdou dalšího rozvoje vztahů mezi smluvními stranami 

pracovněprávního poměru, tj. mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. I přestože  

byl původní zákoník práce nesčetněkrát novelizován, byl v souladu s mezinárodními 

standardy a garantoval zaměstnancům odpovídající pracovní podmínky, přesto se tato 

úprava jevila jako nevyhovující pro potřeby tržního hospodářství. Smluvní volnosti 

mezi účastníky právních vztahů bylo bráněno, což mělo za následky zejména obcházení 

či dokonce porušování této právní úpravy. Přijetím nového zákoníku práce tak byl 

položen základ k liberalizaci pracovněprávních vztahů, zejména tím, že v oblasti 

pracovního práva došlo k zakotvení principu „co není zákonem zakázáno, je dovoleno“. 

V řadě otázek však koncepce nového zákoníku práce vychází vstříc požadavkům 

zaměstnavatelů55, aniž by reflektovala potřebnou ochranu také pro slabší smluvní 

stranu, tedy pro zaměstnance.  

Samotná úprava zákazu konkurenčního jednání zaměstnance v průběhu 

pracovního poměru a po jeho skončení nedoznala ve svém znění příliš rozsáhlých změn, 

ovšem je třeba vzít v úvahu, že byla zasazena do nové koncepce právní úpravy,  

což mělo důsledky především pro její aplikaci. 

                                                 
55 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 85 - 87 s. 
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 Velmi důležitou změnou oproti původní právní úpravě byla možnost aplikovat 

v pracovněprávních vztazích i občanský zákoník, prvně tedy dochází k určité 

provázanosti těchto dvou právních odvětví (a to práva občanského a práva pracovního), 

kdy zákoník práce není zcela samostatným kodexem. Využití občanského zákoníku 

bylo však omezené a spočívalo na tzv. „principu delegace“ (či delegované působnosti), 

což znamenalo, že jeho aplikace přicházela v úvahu jedině tehdy, pokud na vybraná 

ustanovení občanského zákoníku zákoník práce výslovně odkazoval.  Textace tohoto 

principu byla obsahem ustanovení § 4 zákoníku práce. 

Jak uvádí M. Bělina: „V mnoha případech tak docházelo k značné rigiditě  

a zmíněná kogentní úprava zákoníku práce způsobovala další výkladové problémy, 

protože kogentní ustanovení zákoníku práce, která nedovolovala se odchýlit, 

odkazovala na dispozitivní ustanovení zákoníku občanského.“56 Tato úprava byla často 

předmětem kritik mezi odbornou veřejností, což vedlo k tomu, že Ústavní soud svým 

nálezem, zákonem č. 116/2008 Sb. předmětné ustanovení § 4 zákoníku práce zrušil.  

Tím však „nepřímo vytvořil“ novou koncepci provázanosti pracovně a občanskoprávní 

problematiky, spočívající na principu subsidiarity. Jinými slovy aplikace občanského 

zákoníku je možná ve všech případech, kdy zákoník práce výslovnou právní úpravu 

postrádá, aniž by musel na normy občanského kodexu jakkoliv odkazovat.57 „Ústavní 

soud tímto svým nálezem vyhověl námitkám vůči principu delegace, protože neshledal 

tento princip upravený v zákoníku práce v souladu s principy právního státu.  

ÚS argumentoval zejména tím, že zde použitá metoda delegace zpřetrhala základní 

funkční vazby k základnímu právu soukromému, kdy zvláštní soukromoprávní předpis 

(zákoník práce) má sice zásadně přednost, ale pokud neupravuje určitou otázku, 

nastupuje obecná občanskoprávní úprava obsažená v občanském zákoníku, která platí 

obecně subsidiárně vůči ostatním soukromoprávním odvětvím. Mohla by nastat 

nejistota, jakým právem by se konkrétní vztah řídil.“58 V reakci na tento nález ÚS se již 

ale objevuje i jiné stanovisko, dle kterého do doby zřetelného vymezení vztahu 

k občanskému zákoníku je zákoník práce právní úpravou zcela samostatnou,  

                                                 
56 Srov. Bělina, M. a kol.: Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání, Praha : C.H. Beck, 2007. 
18 s.  
57 Obdobně viz  Jouza, L. Smlouvy a dohody podle ObčZ v pracovněprávních vztazích po nálezu 
Ústavního soudu. Právní zpravodaj, 2008, č. 5. 7 s. 
58 Názor citovaný z http://www.cmkos.cz/rss/aktuality/755-3 ze dne 18.3.2008 
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která i přesto v některých svých ustanoveních použití některých ustanovení zákoníku 

občanského připouští.59 

 

3.2 Konkurenční jednání zaměstnance za trvání pracovního poměru  

 
3.2.1 Zákonná úprava 

 

Jak bylo shora uvedeno, konkurenční jednání zaměstnance je v zákoníku práce 

upraveno jednak pro dobu trvání základního pracovněprávního vztahu,  

dále pak pro dobu po jeho skončení. V této části práce bude nastíněna úprava zákazu 

konkurenčního jednání zaměstnance právě pro dobu, kdy pracovní poměr mezi oběma 

smluvními stranami trvá. 

Zákonná úprava vychází z čl. 26 Listiny základních práv a svobod, dle kterého  

má každý člověk právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo 

podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Každý má také právo získávat 

prostředky pro své životní potřeby prací. Stejný článek však rovněž stanoví,  

že pro výkon určitých povolání nebo činností mohou být zákonem stanovena určitá 

omezení. Lze dovodit, že taková omezení jsou možná jen v zájmu jiného práva a musí 

být přiměřená účelu, jehož má být dosaženo. S tímto se setkáváme v ustanovení  

§ 304 zákoníku práce, který omezuje výdělečnou činnost zaměstnanců ve prospěch 

ochrany vlastnického práva zaměstnavatele podle čl. 11 odst. 1 LZPS.60 

Zákoník práce tak de facto právní úpravu zákazu konkurenčního jednání 

zaměstnance za trvání pracovního poměru přebírá z předchozí právní úpravy v zákoně 

č. 65/1965 Sb., zákoníku práce. Znění prvního odstavce ustanovení § 304 je tedy 

totožné s § 75 odst. 1 původního zákoníku práce a výslovně stanoví, že „Zaměstnanci 

mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat 

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

zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.“  Z uvedeného vyplývá,  

že zaměstnanec je tak v další výdělečné činnosti, která by se nejen svým pojmovým 

označením, ale hlavně svou náplní, shodovala s činností jeho zaměstnavatele, omezen 

                                                 
59 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 89 s.  
60 Viz Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2008. 735 s. 
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určitým aktivním jednáním této druhé smluvní strany. Záleží tak jen na vůli 

zaměstnavatele a na jeho posouzení, zda s další výdělečnou činností svého zaměstnance 

bude souhlasit a tento svůj komisivní projev vůle vyjádří písemným souhlasem,  

anebo nikoliv. Zákon totiž zaměstnavateli nestanoví žádné podmínky, ba ani pravidla, 

kterými se při posuzování musí řídit a která by měl při svém rozhodování vzít v úvahu. 

Je patrné, že tato část výše zmíněného ustanovení chrání zaměstnavatele před 

konkurenční činností jeho zaměstnanců, neboť je to právě zaměstnavatel, který má 

v této situaci silnější postavení, a je mu dovoleno rozhodnout.  

 

3.2.2 Právní charakter 

 

Zákon stanoví pro platnost souhlasu obligatorní písemnou formu a kromě toho musí 

být udělen ještě před zahájením jiné výdělečné činnosti zaměstnancem.61  

Ovšem ale i za situace, že souhlas bude mít podobu ústního výroku, lze konstatovat,  

že se bude jednat o platný projev vůle. Pokud totiž nebyl právní úkon učiněn ve formě, 

kterou zákoník práce vyžaduje, je neplatný jenom tehdy, pokud to výslovně zákoník 

práce stanoví.62 

Pro uplatnění zákazu konkurenčního jednání není rozhodné, ve které z forem 

základních pracovněprávních vztahů je práce vykonávána. Zákonné vymezení 

„zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu“ subsumuje jak pracovní poměr, 

tak i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Naopak přímé vymezení 

výdělečné činnosti63 v pracovněprávních předpisech nenacházíme, pojmovým znakem 

výdělečnosti je ale úmysl získat za provedenou činnost určitý majetkový prospěch 64  

a není přitom určující, zda skutečně daná činnost nějaký výdělek přinesla nebo 

                                                 
61 Shodně k tomu:  Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 92 s.  
62 § 21 ZPr 
63 Vymezení pojmu „výdělečná činnost“ nám poskytuje judikatura i literatura: rozsudek NS ze dne 
1.10.2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001: „O výkon výdělečné činnosti ve smyslu ustanovení § 75 zák. práce 
jde v případě, že zaměstnanec vykonává vedle svého zaměstnání na základě právního vztahu činnost, 
která je pojmově výdělečná (s níž je obvykle spojeno poskytování odměny). Okolnost, zda při výkonu 
této činnosti zaměstnanec výdělek skutečně dosáhl, není sama o sobě významná.“  
Obdobně uvádí i Muška, F. Nesouhlas zaměstnavatele s vedlejší činností zaměstnance. Otázky a 
odpovědi z praxe, 2006, č. 8. 20 s.: „Výdělečnou činností je právem dovolená činnost, která je 
vykonávána za účelem získání majetkového prospěchu. Rozhodující je tedy vůle zaměstnance touto 
činností majetkový prospěch získat. Přitom není podstatné, zda nakonec k dosažení takového 
majetkového prospěchu (zisku) skutečně dojde či  nikoliv.“ 
64 Srov. Turek, R. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy, 2008, č. 8. 278 s. 
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nikoliv.65 Pokud se jedná o formy, ve kterých by eventuelně zaměstnanec mohl jinou 

výdělečnou činnost vykonávat, bude se jednat o jednu z  forem následujících: 

(i) pracovněprávní vztah řídící se pracovněprávními předpisy, (ii) podnikání;  

a to jednak ve formě účasti zaměstnance na obchodní společnosti nebo družstvu66, 

podnikání na základě živnostenského oprávnění, podnikání na základě jiného než 

živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a konečně (iii) vztah 

občanskoprávní.   

Pouhé vlastnictví majetku nelze považovat za výdělečnou činnost, pokud není 

spojeno s výkonem aktivní pracovní činnosti.67 Vymezení předmětu činnosti 

zaměstnavatele nalezneme v obchodním rejstříku (pokud se jedná o subjekt,  

který se do tohoto rejstříku zapisuje), v živnostenském oprávnění (v případě osob 

podnikajících na jeho základě), ve zřizovacích listinách (pokud se jedná o příspěvkové 

a rozpočtové subjekty), a konečně ve zvláštních právních předpisech. Zaměstnanec 

ovšem nemusí vykonávat veškerou výdělečnou činnost, která je vymezena jako předmět 

činnosti zaměstnavatele. Naprosto dostačující bude, pokud jeho výdělečná činnost bude 

pokrývat i jen část předmětu činnosti zaměstnavatele. Lze tedy konstatovat, že shodnost 

výdělečné činnosti zaměstnance se nevztahuje pouze k druhu vykonávané práce 

(tak, jak je například vymezena v pracovní smlouvě), ale celkově k předmětu činnosti 

zaměstnavatele. Ten bude tak stejný pro všechny zaměstnance, bez ohledu na to,  

jaký druh práce vykonávají.68 

Vůle zaměstnavatele (vyjádřená prostřednictvím jeho souhlasu) s jinou výdělečnou 

činností zaměstnance, která by byla totožná s předmětem činnosti zaměstnavatele, může 

být do budoucna změněna.69 Proto zákoník práce ve svém druhém odstavci § 304 

upravuje situaci, kdy se zaměstnavatel rozhodne svůj předchozí souhlas odvolat.  

Toto odvolání musí být obligatorně písemné a zaměstnavatel je povinen v něm uvést 

                                                 
65 Viz k tomu dále: Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2008. 736 s. 
66 Dále viz podrobněji: Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2008. 
736 s.: „…např. v představenstvu akciové společnosti a družstvu, výkon funkce jednatele ve společnosti 
s ručením omezeným, členství v dozorčí radě akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným, 
členství v kontrolní komisi družstva apod. O výdělečnou činnost ve smyslu §304 naopak nepůjde, pokud 
se zaměstnanec nepodílí na činnosti obchodní společnosti jinak, než pouze výkonem práv a povinností 
vyplývajících z jeho kapitálové účasti na společnosti.“ 
67 Srov. Jakubka, J. a kol. Zákoník práce – prováděcí nařízení vlády a další související předpisy 
s komentářem k 1.1.2008. 2. aktualizované vydání. Praha : nakladatelství Anag, 2008. 400 s.  
68  Srov.  Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2008. 736 s. 
69 Turek, R. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. Právní 
rozhledy, 2008, č. 8. 283 s. 
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důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu 

výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných 

právních předpisů.70 Dané ustanovení tak vytváří předpoklady pro situaci,  

kdy zaměstnavatel po vyjádření svého souhlasu spatřuje v činnosti svého zaměstnance 

potenciální či reálnou hrozbu pro jeho výdělečnou činnost, a umožňuje mu tak změnit 

jeho vůli. Pokud by zákoník práce danou možnost nereflektoval a zaměstnavateli  

tuto možnost nedal, lze si jen těžko představit, že by zaměstnavatelé do budoucna  

tento souhlas zaměstnanci dali, pokud by si byli vědomi nenávratnosti svého 

rozhodnutí. Je však srozumitelné, že zaměstnavatel musí změnu své vůle zaměstnanci 

vysvětlit a opřít o rozumné důvody, např. v čem spatřuje pozdější nevýhody pro jeho 

výdělečnou činnost; vymezit důvody, proč je daná činnost zaměstnance pro něj 

samotného likvidační, apod.  

V případě, že by právní úkon zaměstnavatele odůvodnění, čili vysvětlení důvodů 

změny vůle, vůbec neobsahoval, svým obsahem by vlastně odporoval zákonu, a proto 

bychom jej museli považovat za neplatný.71 72 

Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu danou výdělečnou činnost 

skončit, a to podle příslušných právních předpisů, dle kterých se jeho pracovní poměr 

řídil. V případě pracovněprávního vztahu je zaměstnanec povinen tento pracovní poměr 

ukončit v souladu s úpravou v zákoníku práce; ukončení soukromého podnikání se bude 

řídit zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem či zákonem živnostenským. 

Za situace, že by zaměstnavatel odmítal souhlas zaměstnanci k výdělečné činnosti 

udělit nebo tento souhlas bez rozumného důvodu odvolal, mohlo by se ze strany 

zaměstnavatele jednat o šikanózní výkon práva v rozporu s § 14 odst.1 zákoníku práce. 

Zaměstnanec by se tak v případě odvolání souhlasu mohl dovolávat neplatnosti tohoto 

právního úkonu pro rozpor s § 14 odst.1 zákoníku práce.73 

Může ovšem nastat i taková situace, kdy zaměstnanec o předchozí písemný souhlas 

nepožádal nebo vykonával jinou výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti 

zaměstnavatele bez tohoto souhlasu, v takovém případě se zaměstnanec dopouští 

                                                 
70 Viz Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2008. 737 s. 
71 Zákoník práce odkazuje v ustanovení § 18 na aplikaci ustanovení § 39 ObčZ: „Neplatný je právní úkon, 
který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.“ 
72 Někteří autoři jsou ovšem názoru opačného, srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1.vydání. 
Praha : C.H. Beck, 2008. 737 s.: „Nicméně ani neuvedení důvodu v odvolání souhlasu s výdělečnou 
činností nezpůsobuje neplatnost tohoto právního úkonu.“ 
73 Srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2008. 737 s. 
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porušení pracovní kázně a vystavuje se sankčnímu postihu. Ovšem i za takovéto situace, 

kdy si zaměstnanec nevyžádal souhlas svého zaměstnavatele, vedlejší zaměstnání  

má sjednáno platně. Ani konkurenční zaměstnavatel, ani živnostenský úřad nemá právo 

ani povinnost zjišťovat, jestli má zaměstnanec od stávajícího zaměstnavatele udělený 

souhlas.74 

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnanec je sice omezen ve výkonu práce,  

která se pojmově i obsahově shoduje s předmětem činnosti zaměstnavatele, na druhou 

stranu však může libovolně vykonávat činnost, která tak tomuto omezení nepodléhá, 

jinými slovy, která je odlišná od předmětu činnosti zaměstnavatele. Je tedy nepřípustné, 

aby zaměstnavatel zaměstnance omezoval v další výdělečné činnosti ustanovením 

v pracovní smlouvě, pracovním řádu či kolektivní smlouvě. Pokud by se tak stalo, 

zaměstnanec by se s ohledem zejména na čl. 26 LZPS a dále pak i na § 39 občanského 

zákoníku mohl dovolávat relativní neplatnosti uvedeného jednání ve smyslu § 20 

zákoníku práce.75 

Nutno uzavřít, že jakékoliv omezení výkonu výdělečné činnosti se však nevztahuje 

na výkon činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké. Mám za to, 

že tyto činnosti jsou z této kategorie zcela oprávněně vyjmuty, protože jenom 

prostřednictvím lidského bádání je možné dosahovat pokroku ve vědě i v ostatních 

sférách lidské existence. Taková činnost je jistě pro lidstvo daleko vyšším přínosem, 

a proto není možné tyto myšlenkové pochody výše uvedeným způsobem omezit 

či znemožnit. 

 

3.3 Konkurenční doložka 

 
Instituty zaručující ochranu podnikání a napomáhající vytvářet zdravou soutěž 

na trhu nacházíme v různých oblastech soukromého práva, a to i v právu pracovním. 

Možnost chránit se před konkurencí zaměstnance po skončení základních 

pracovněprávních vztahů představuje institut konkurenční doložky v ustanovení  

§ 310 a 311 zákoníku práce.76 V této části práce bude podána podrobnější 

                                                 
74 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 94 s.  
75 Viz Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2008. 737 s. 
76 Srov. Turek, M. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích.  Právní rozhledy, 2008, č. 15.  
541 s. 
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charakteristika či jinými slovy menší právní analýza tohoto zákonného institutu  

se všemi jeho zákonitostmi i souvislostmi s ostatními instituty v pracovním i občanském 

právu jako celku. 

 

3.3.1  Právní charakter 

  

Konkurenční doložka je dvoustranný závazkový právní úkon, jehož následky 

nastávají až po skončení základního pracovněprávního poměru, a zároveň zakládají 

určitý specifický pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a jeho bývalým 

zaměstnancem. Obecně lze konkurenční doložku vymezit jako specifickou dohodu mezi 

dvěmi smluvními stranami pracovněprávního vztahu, tj. mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem, spočívající ve vymezení podmínek, za kterých se zaměstnanec zdrží 

výkonu určité činnosti, a dojde tak k omezení jeho pracovní možnosti, při které by mohl 

uplatňovat své schopnosti, znalosti i poznatky.  

Aby ovšem tato dohoda měla charakter synallagmatického závazkového 

právního vztahu, je nutné, aby tato nevýhoda byla pro zaměstnance určitým způsobem 

kompenzována, zákoník práce hovoří o kompenzaci finanční. Jedině tak může dojít  

ke vzájemnému vyvážení základních lidských práv, jak vyplývá z čl. 26 LZPS, které 

zaručuje právo na svobodnou volbu povolání a svobodu podnikání, dále pak z práva 

na vlastnictví zaručeného v čl. 11 LZPS při respektování práva na rovnost 

dle čl. 1 LZPS.77 Zaměstnavatel je tedy povinen bývalému zaměstnanci poskytovat 

přiměřené peněžité vyrovnání, a to za každý měsíc plnění jeho závazku.  

 Podstatou konkurenční doložky je, tak jak tomu bylo i v předchozích právních 

úpravách, znemožnit konkurenční jednání zaměstnance po ukončení jeho pracovního 

poměru k zaměstnavateli.78 Jak bylo již výše uvedeno, úpravu konkurenční doložky 

nalezneme v zákoníku práce, kde se v prvním odstavci § 310 stanoví: „Byla – li 

sjednána dohoda, kterou 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, je součástí dohody závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené 

                                                 
77 Viz Turek, M. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích.  Právní rozhledy, 2008, č. 15. 541 s. 
78 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 99 s.  
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peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý 

měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se 

účastníci nedohodli na jiné době splatnosti.“ 

 Zákoník práce hovoří o dohodě, přičemž nestanoví, jaké má mít náležitosti.  

Lze tedy usuzovat, že tato dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být 

jednak součástí smlouvy pracovní, dále pak také součástí dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr (zde hovoříme o dohodě o pracovní činnosti a o dohodě  

o provedení práce). Konkurenční doložka tak může být sjednána při vzniku pracovního 

poměru, ale také i kdykoliv v průběhu trvání pracovněprávního vztahu. 

 Co se týče vymezení subjektů, které konkurenční doložka zavazuje, tak již přímo 

z textu zákona je patrné, že se bude jednat o subjekty dva, a to o zaměstnance, který se 

vzdává práva konat konkurenční výdělečnou činnost po skončení pracovního poměru 

za finanční kompenzaci od stávajícího smluvního partnera, a o zaměstnavatele, v zájmu 

kterého zaměstnanec nekoná práci formou konkurenčního jednání.79  

 Ze samotného znění zákona dále vyplývá, že dohoda o konkurenční doložce 

musí být obligatorně písemná, a to pod sankcí neplatnosti. Znamená to tedy, že pokud 

by dohoda byla uzavřena ústně, a to shodným projevem vůle obou smluvních stran, 

přesto by se nejednalo o platný právní úkon. S ohledem na ustanovení  

§ 20 a § 21 zákoníku práce80 by se však v tomto případě jednalo tzv. neplatnost 

relativní, což znamená, že dotčená smluvní strana by se musela této neplatnosti 

dovolat.81 

 Institut konkurenční doložky slouží zejména k ochraně zaměstnavatele před 

konkurenčním jednáním jeho bývalého zaměstnance, a to po skončení zaměstnání. 

Rozhodným okamžikem pro započetí dohody je tak tedy ukončení pracovněprávního 

vztahu, a to zejména s ohledem na způsob jeho skončení. V případě dohody o rozvázání 

pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dle ustanovení  

§ 49 zákoníku práce, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Je - li zaměstnání 

                                                 
79 Srov. Turek, R. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, 2008, č. 15. 542 s. 
80 § 20 ZPr: „Jde-li o důvod neplatnosti právního úkonu, považuje se právní úkon za platný, pokud se ten, 
kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji sám 
způsobil. Totéž platí, nebyl-li úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda účastníků.“ 
     § 21 ZPr: „Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, je neplatný, jen stanoví-
li to výslovně tento zákon. Právní úkon je neplatný pro nedostatek formy také tehdy, vyžaduje-li to dohoda 
účastníků. Ustanovení věty druhé není možné použít v případě pracovní smlouvy.“ 
81 Srov. Turek, R. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, 2008, č. 15. 549 s. 
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ukončeno výpovědí, pak za jeho skončení považujeme dle ustanovení § 51 zákoníku 

práce poslední den výpovědní lhůty, která činí nejméně 2 měsíce. Den, který bude 

následovat, je tak prvním, kdy má zaměstnanec povinnost zdržet se konkurenčního 

jednání. V případě okamžitého zrušení pracovního vztahu nastávají účinky ihned, 

tj. okamžikem doručení právního úkonu adresátovi.82 Od tohoto rozhodného okamžiku 

tak oběma stranám začíná běžet maximálně jednoletá lhůta pro působení této doložky. 

Lze dovodit, že si strany mohou sjednat i dobu kratší než jeden rok, účinky působení 

konkurenční doložky tak uplynou posledním dnem sjednané lhůty. V opačné situaci 

(lhůta by byla sjednána na dobu přesahující jeden rok) by se jednalo o neplatný právní 

úkon dle § 39 občanského zákoníku, který lze aplikovat s ohledem na princip 

subsidiarity. Opět by se však jednalo o neplatnost relativní dle § 20 zákoníku práce. 

 

3.3.2  Pojem konkurenční činnost 

 

 V zákoně se objevuje opět pojem „výdělečná činnost“, i zde však platí obdobně 

totéž, co bylo již výše naznačeno v části věnující se ustanovení § 304. Lze však 

konstatovat, že oproti tomuto ustanovení se zde navíc kromě „shodnosti s předmětem 

činnosti zaměstnavatele“ (tak je tomu tedy i za trvání pracovního poměru) objevuje 

i pojem týkající se i možné „soutěžní povahy“. Tím dochází k určitému rozšíření 

zákazu konkurence.  

 Určitou paralelu s obchodním právem v této souvislosti nabízí ve svém článku 

i E. Šimečková83, která uvádí: „Prokazování soutěžní povahy je vzhledem k použitému 

termínu komplikované i v obchodních vztazích. Rozšíření zákazu totiž znamená, 

že nebude záležet výhradně na předmětu činnosti bývalého zaměstnavatele a nového 

zaměstnavatele, ale na jejich vzájemném postavení jako možných soutěžitelů na trhu. 

Soutěžní povaha by měla být v ujednání konkurenční doložky blíže specifikována, 

tak aby byla dostatečně určitá. Aby se na jednání zaměstnance vztahoval zákaz 

konkurence, musí mít soutěžní povahu, z čehož by mohlo vyplývat, že zaměstnanec  

se musí stát sám soutěžitelem ve smyslu obchodního zákoníku. Soutěžní jednání  

je ale přeci jen širší pojem než soutěžitel. Soutěžitelem se může stát třeba manžel, který 

                                                 
82 Viz Turek, R. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, 2008, č. 15. 542 s. 
83 Šimečková, E. Platná právní úprava zákazu konkurenčního jednání zaměstnance po skončení 
pracovního poměru. Právo a podnikání, 2003, č. 10. 26 s. 
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založí společnost s.r.o., nebo jiný rodinný příslušník a bývalý zaměstnanec by mohl být 

u něj zaměstnán, čímž by se mohl soutěžního jednání dopustit.“ Určení činnosti,  

jež má soutěžní povahu vůči předmětu stávajícího zaměstnavatele, bude vždy 

předmětem posuzování každého konkrétního případu. Stejně tak bude vždy záležet na 

vůli obou smluvních stran, v jakém rozsahu bude zaměstnanec po skončení pracovního 

poměru ve své činnosti omezen.84 

 

3.3.3 Peněžité vyrovnání 

 

 Omezení zaměstnance, spočívající v povinnosti nekonkurovat zaměstnavateli  

po skončení pracovního poměru, k němuž se v dohodě zavazuje, mu musí být určitým 

způsobem kompenzováno. Tento vztah mezi oběma stranami se jeví dosti podobný 

poměru pracovnímu, kdy zaměstnanec poskytuje svému smluvnímu partnerovi svoji 

pracovní sílu, a realizuje tak svoje právo na práci, na druhé straně je zaměstnavatel 

povinen zaměstnanci platit sjednanou odměnu. Obdobně je tomu tedy i v případě 

konkurenční doložky, kdy vyváženost vzájemných práv a povinností se projevuje  

na jedné straně povinností bývalého zaměstnance nekonkurovat, na straně druhé pak 

povinností zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci za tuto „nečinnost“ přiměřené 

peněžité vyrovnání. Jen stěží si lze totiž představit situaci, že by se zaměstnanec 

dobrovolně zavazoval k určitému omezení svého budoucího uplatnění, pokud by to pro 

něj bylo jednostranně nevýhodné. K tomu se dne 11.4.2002 ve svém rozsudku  

sp. zn. 21 Cdo 1276/2001 vyjádřil i Nejvyšší soud, který stanovil: „Ujednání  

o tzv. konkurenční doložce je svojí povahou vzájemným závazkem, při němž si bývalí 

účastníci pracovního poměru poskytují hospodářský prospěch navzájem; závazku 

zaměstnance využívat po skončení pracovního poměru své odborné kvalifikace jen 

v omezeném rozsahu musí odpovídat jiný závazek zaměstnavatele, který uvedené 

omezení kompenzuje.“  

Zákon výslovně stanoví jako podmínku a současně i jako podstatnou náležitost 

této dohody závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité 

vyrovnání, a to nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku. Z této formulace  

je patrné, že zákonem je vymezena pouze dolní mez tohoto závazku, z čehož vyplývá, 

                                                 
84 Srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2008. 763 s. 
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že i pokud by se smluvní strany dohodly, že finanční kompenzace by byla nižší  

než je výše průměrného měsíčního výdělku, dohoda by nebyla platná.  

 Maximální výše stanovena není a zákon hovoří pouze o přiměřenosti peněžitého 

vyrovnání. Tato obecnost ve stanovení výše připomíná institut tzv. „zlatých padáků“85, 

později legálně vyjádřených v institutu odchodného, upraveného v § 29 odst. 3 starého 

zákoníku práce (do účinnosti novely 46/2004 Sb.). Výše finanční kompenzace  

je při reálném pohledu velmi vysoká, poněvadž zaměstnanec má v době po ukončení 

pracovního vztahu dostávat stejnou částku za svou nečinnost jako v období,  

kdy pro zaměstnavatele pracoval a přinášel mu finanční prospěch.86 Někteří 

zaměstnavatelé poukazují na to, že „výše peněžitého vyrovnání může být v některých 

případech se zřetelem ke konkrétním okolnostem případu pro zaměstnavatele 

nepřiměřeně vysoká. Je však třeba si na druhou stranu uvědomit situaci zaměstnance, 

který při plnění závazku vyplývajícího pro něj z konkurenční doložky nemůže po 

stanovenou dobu vykonávat činnost, pro kterou má – mnohdy jako pro jedinou – 

kvalifikaci, a získávat tak finanční prostředky pro uspokojování svých životních 

potřeb.“87  

 V současné době by se jevilo jako vhodné a přiměřené využití institutu 

moderačního práva soudu, který by tak mohl posoudit, zda se v konkrétním případě 

finanční kompenzace ve výši průměrného měsíčního výdělku jeví jako opodstatněná  

či nikoliv. Soud by tak na základě návrhu bývalého zaměstnavatele posoudil,  

zda z hlediska výše příjmu a dle konkrétních okolností, má bývalý zaměstnanec opravdu 

nárok na peněžité vyrovnání v dané výši. Úkolem soudu by v takové situaci bylo 

zmírnit případnou nepřiměřenost a tvrdost zákona. 

 Finanční kompenzace je podle zákona splatná pozadu za měsíční období, pokud 

se smluvní strany nedohodly na jiné době splatnosti. Princip placení pozadu za měsíční 

období je obdobný výplatě mzdy a má zajistit zaměstnavateli, aby platil vyrovnání  

až tehdy, kdy má za prokázané, že zaměstnanec svoji povinnost dodržel. I přesto by 

bylo vhodné pravidelný den výplaty vyrovnání stanovit ve smlouvě, neboť zákoník 

                                                 
85  K otázce „zlatých padáků“ viz Pichrt, J. Konkurenční doložka a odchodné. Právní rádce, 2003, č.10. 
41 s. a násl: „ (…) téma tzv. zlatých padáků, přičemž tak bylo zpravidla označováno finanční plnění 
vyplácené vrcholovým managerům v souvislosti s ukončením jejich pracovněprávního vztahu 
k zaměstnavateli.“  
86  Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 107 s.  
87  Drexlerová, J. Konkurenční doložka. Průvodce pracovněprávními předpisy, 2007, č. 9. 17 s. 
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práce hovoří o 15ti denní lhůtě po uplynutí splatnosti jako o lhůtě k vypovězení dohody. 

Zákon ale umožňuje smluvním stranám sjednat si i jiný termín. V úvahu by přicházelo  

i smluvení a uhrazení peněžitého vyrovnání i za celé období trvání závazku,  

ať už na jeho počátku či konci. I když si lze jen stěží představit, že by zaměstnanec 

souhlasil s variantou úhrady peněžitého vyrovnání až po uplynutí celého období.88  

 

3.3.4 Podmínky pro uzavření dohody o konkurenční doložce 

 

 K tomu, aby byla dohoda mezi smluvními partnery sjednána platně,  

je obligatorní splnění určitých podmínek. Vycházíme opět ze zákoníku práce, znění 

druhého odstavce § 310 zákoníku práce v podstatě doslovně přebírá text ustanovení  

§ 29a starého zákoníku práce, které zní: „Dohodu podle odstavce 1 (dohodu  

o konkurenční doložce) může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít, jestliže to je 

možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, 

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

u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti uvedené v odstavci 1 (výdělečné činnosti, 

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

němu soutěžní povahu) by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost; 

jestliže byla se zaměstnancem sjednána zkušební doba, je možné dohodu uzavřít 

nejdříve po uplynutí zkušební doby, jinak je dohoda neplatná.“  Z takto vymezeného 

znění lze konstatovat, že pro sjednání platné dohody o konkurenční doložce existují 

v podstatě tři podmínky, a to: a) povaha informací, poznatků, znalostí pracovních  

a technologických postupů; b) využití těchto informací, poznatků, znalostí pracovních  

a technologických postupů a ztížení činnosti zaměstnavatele, a to závažným způsobem; 

a konečně za c) uzavření dohody nejdříve po uplynutí zkušební doby.  

 

a) Povaha informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů. 

 Z povahy institutu konkurenční doložky vyplývá, že se jedná o ochranu 

takových informací, poznatků, pracovních a technologických postupů,  

které si zaměstnanec osvojil v důsledku výkonu výdělečné činnosti u zaměstnavatele. 

                                                 
88 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 108 - 109 s.  
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Lze konstatovat, že zákonodárce má tak na mysli zejména takové informace, poznatky, 

pracovní a technologické postupy, které nejsou všeobecně dostupné a známé, a jejichž 

konkurenční využití bez souhlasu zaměstnavatele by pro něj mělo negativní dopady, 

a to zejména v hospodářské a ekonomické oblasti. Proto se zaměstnavatel 

prostřednictvím tohoto zákonného institutu snaží tyto informace chránit.  

Na druhou stranu je to ale právě zaměstnanec, který se s těmito zdroji dennodenně 

setkává a který je v případě ukončení pracovněprávního poměru  omezen ve svém 

budoucím uplatnění, a to právě z toho důvodu, že se nesmí profilovat v oblasti,  

kde by těchto znalostí a informací využíval.  Vždy ale musíme mít na mysli hledisko 

spravedlivosti, dohodu totiž již z povahy věci nelze sjednávat s takovými zaměstnanci, 

kteří se s těmito informacemi v průběhu pracovního procesu nesetkali a nemají  

tak možnost jejich pozdějšího zneužití. Jedná se tak o takové profese, kde zaměstnanec 

vykonává např. práce manuálního charakteru nebo práce jednoduché či pomocné. 

Pokud by však dohoda s takovým zaměstnancem byla přece jen uzavřena,   

byla by neplatná relativně, čili sám zaměstnanec by se musel této neplatnosti dovolat.  

 Zejména z výše uvedených důvodů je proto potřeba každou retenční dohodu 

posuzovat samostatně a zkoumat okolnosti dané specifické situace. To, co by se někdy 

mohlo zdát splňující kritérium spravedlivého požadování po zaměstnanci,  

se může v jiném případě jevit jako absolutně nepřípustné. Jak již bylo výše naznačeno, 

na to, aby byl zaměstnavatel chráněn proti dalšímu využívání informací a poznatků 

v soutěži, musí tyto splňovat přísnější obsahové charakteristiky. Musí tak mít úzký 

vztah a jedinečnou povahu ve vztahu k zaměstnavateli. Vymezení § 310 odst. 2 ZPr   

tak v podstatě odpovídá obsahu obchodního tajemství dle obchodního zákoníku.89 

Rozsah v pracovněprávní úpravě je však širší a vztahuje se i na poznatky,  

které ač nemusejí mít charakter obchodního tajemství, jsou pro zaměstnavatele natolik 

citlivé, ba přímo specifické, že jejich využití konkurencí by mělo vliv na jeho soutěžní 

postavení. Jedná o know-how, znalosti o celkovém postavení podniku a o klientelu, 

a to jak na straně odběratelů, tak i dodavatelů. 90 

                                                 
89 Viz §17 ObchZ: „Skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají 
skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních 
kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem 
jejich utajení zajišťuje.“ 
90 Srov. Turek, R. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, 2008, č. 15. 547 s. 
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 Konkurenční doložka nesmí být sjednána tak, aby její dodržování znamenalo  

pro zaměstnance nemožnost opatřit si prostředky k obživě vlastní prací či vytvářelo 

neřešitelnou situaci z hlediska jeho pracovního uplatnění.91 Lze tedy uzavřít, že dohody 

o konkurenční doložce budou nejčastěji uzavírány tehdy, pokud zaměstnanec vykonává 

u zaměstnavatele vedoucí funkce, příkladem lze uvést pozice manažerů, řídících 

pracovníků, právníků, ekonomů či ředitelů. Dále pak se bude zpravidla jednat o takové 

zaměstnance, kteří se při výkonu své činnosti dostávají do styku s určitými informacemi 

na úseku vývojových technologií, zde lze uvést kupříkladu výzkumné pracovníky, 

IT techniky, programátory či farmaceuty. 

 Osobní rozsah zaměstnanců, se kterými lze konkurenční doložku uzavřít, 

je zákoníkem práce výslovně omezen ustanovením § 311. K podrobnějšímu výkladu 

se dostaneme později (viz podkapitola 3.3.7). 

 

b) Využití těchto informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů 

ztěžuje závažným způsobem činnost zaměstnavatele. 

Dohoda o konkurenční doložce může být dále uzavřena tehdy, pokud by 

potencionální využití informací a poznatků bývalým zaměstnancem představovalo pro 

zaměstnavatele negativní hospodářské riziko určité míry. I nyní je potřeba 

při posuzování vycházet vždy z individuálního případu, a to posoudit jednak velikost 

zaměstnance, dále pak povahu informací a poznatků, a konečně míru dopadu na činnost 

zaměstnavatele. Lze si tak jen stěží představit situaci, že by byla konkurenční doložka 

uzavírána se zaměstnancem, který se v průběhu výkonu výdělečné činnosti 

u zaměstnavatele seznámil s takovými informacemi, jejichž možné využití 

by nepředstavovalo pro zaměstnavatele značné riziko (a to i tehdy, pokud by 

se seznámil například se specifickým výrobním postupem určitého produktu, ale míra 

znalosti by vzhledem k celému technologickému postupu a s ohledem na velikost 

zaměstnavatele značným způsobem zaměstnavateli neztěžovala jeho činnost). 

V takovém případě by zřejmě bylo pro obě strany výhodnější doložku neuzavírat. 

V této souvislosti je nutné si uvědomit, že každé skončení pracovního vztahu 

přináší zaměstnavateli ztížení pracovní činnosti. Tato míra ztížení tak bude záviset 

                                                 
91 Viz Šimečková, E. Platná právní úprava zákazu konkurenčního jednání zaměstnance po skončení 
pracovního poměru. Právo a podnikání, 2003, č. 10. 27 s. 
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na velikosti zaměstnavatele a pozici vykonávané zaměstnancem. Dle některých autorů 

je zákonná formulace „ztížení činnosti zaměstnavatele závažným způsobem“  poněkud 

přísná. Jak uvádí M. Tomek: „Formulace „závažným způsobem ztížit jeho činnost“ 

je však nešťastná, protože prakticky vylučuje z dosahu ustanovení o konkurenční 

doložce velké zaměstnavatele, kterým odcházející zaměstnanci zřejmě nebudou schopni 

svou konkurenční činností v době nejdéle jednoho roku po skončení pracovního poměru 

závažným způsobem ztížit jejich činnost.“92 

 

c) Zkušební doba. 

Zákoník práce dále jako podmínku pro platné sjednání konkurenční doložky uvádí, 

že v případě sjednání zkušební doby v pracovněprávním vztahu může být dohoda 

uzavřena až po jejím uplynutí, jinak je neplatná. Zkušební doba93 je institutem 

pracovního práva sloužícím k oboustrannému poznání zaměstnance a zaměstnavatele94, 

ke zjištění, zda pracovněprávní vztah oběma smluvním stranám vyhovuje,  

a v souvislosti s tím umožňuje i jeho velmi snadné rozvázání.  Tato koncepce podmínky 

zkušební doby vychází z ochranářského principu, tedy pojmu zaměstnance jako slabší 

smluvní strany, kterého se snaží chránit, a znemožňuje tak zaměstnavateli omezovat 

jeho právo na výběr zaměstnání v případě, že je pracovní poměr ukončen ještě 

v průběhu této zkušební doby. Otázka, která však v této souvislosti vyvstává, je, zda je 

v tomto ohledu dostatečně chráněn i sám zaměstnavatel. Na počátku pracovněprávního 

poměru se totiž zaměstnanec seznamuje s novými informacemi i technologickými 

postupy, které jsou pro výkon jeho práce nezbytné k tomu, aby mohl svoji práci 

vykonávat správně, a tak ku spokojenosti zaměstnavatele. Již v tomto okamžiku tak 

získává jisté povědomí o know-how svého zaměstnavatele a osvojuje si i nové 

poznatky. Ovšem dle zákona není v této době zaměstnavatel nikterak chráněn proti 

                                                 
92 Turek, R. Konkurenční doložka. Právní rozhledy, 2008, č. 15. 548 s. 
93 Viz § 35 odst. 1 ZPr: „Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode 
dne vzniku pracovního poměru (§ 36 odst. 1). Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se 
jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance (§ 33 odst. 3). Sjednaná zkušební doba nemůže 
být dodatečně prodlužována, není-li dále stanoveno jinak. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v 
den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, popřípadě v den, který byl uveden jako den jmenování 
na pracovní místo vedoucího zaměstnance (§ 33 odst. 3). Zkušební dobu není možné sjednat, jestliže 
pracovní poměr již vznikl.“  
94 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 101 s.  
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možnému zneužití těchto informací zaměstnancem v případě, že dojde k rozvání 

pracovního poměru před či ihned po uplynutí zkušební doby. 

S tímto zákonným omezením ve smyslu zákazu sjednání konkurenční doložky 

ve zkušební době se však řada autorů neztotožňuje. Jak uvádí ve svém článku R. Turek: 

„Jedná se o nesystémový a nadbytečný zásah zákonodárce, kde odklad možnosti 

sjednání konkurenční doložky až po skončení zkušební doby zásadně omezuje  

její praktickou aplikaci a využitelnost s ohledem na malé legální možnosti 

zaměstnavatele přimět zaměstnance k dohodě o nekonkurenci po skončení 

pracovněprávního vztahu, a to především s ohledem na skutečnost, že zájem 

zaměstnance na omezení svých práv bude určitě menší než jeho zájem na volnosti  

a svobodě v rozhodování o dalším uplatnění po skončení výkonu práce  

pro zaměstnavatele.“95 Stejného názoru je svém článku i J. Pichrt, dle kterého: 

„Skutečnost, že s nově přijímaným zaměstnancem nelze závazek omezení konkurence 

sjednat již při vzniku pracovního poměru, do značné míry zmenšuje praktickou 

využitelnost této úpravy. Zaměstnavatelům se asi bude v případě některých 

zaměstnanců stávat, že po uplynutí zkušební doby, ve které byli nuceni seznámit 

zaměstnance s informacemi, odmítnou tito zaměstnanci uzavřít dohodu či budou  

její uzavření podmiňovat finančními požadavky, eventuálně i v kombinaci 

s deklarovanou možností odchodu ke konkurenci.“96 Obdobně uvádí i M. Tomek: 

„Vázanost možnosti sjednat dohodu o konkurenční doložce po uplynutí zkušební doby 

nepovažuji za vhodnou, neboť i v této době zaměstnanec získává znalosti a zkušenosti, 

díky kterým může později zaměstnavateli svou konkurenční činností závažným 

způsobem ztížit jeho činnost. Navrhoval bych proto nechat okamžik uzavření dohody 

o konkurenční doložce na vůli obou účastníků pracovněprávního vztahu.“97 

 Za současné právní úpravy je tedy podle některých autorů jedním ze způsobů 

řešení uzavření pracovního poměru s tříměsíční zkušební dobou na poměrně krátkou 

dobu určitou (např. na 4 měsíce) s tím, že sjednání dohody o konkurenční doložce 

požaduje zaměstnavatel před skončením tohoto pracovního poměru, a zároveň s jejím 

                                                 
95  Turek, R. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, 2008, č. 15. 549 s. 
96  Pichrt, J. Konkurenční doložka a odchodné. Právní rádce, 2003, č. 10. 43 s.  – článek se vztahoval 
k původní právní úpravě 
97  Tomek, M. Konkurenční doložka. Právní rádce, 2007, č. 8. 29 s. 
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uzavřením dojde se zaměstnancem k uzavření dohody o prodloužení pracovního 

poměru (opět na dobu určitou) či ke změně pracovního poměru na dobu neurčitou.98  

 Potřeba ochrany zaměstnance jako slabší smluvní strany v pracovněprávním 

vztahu je zajisté opodstatněná, ale ukotvení možnosti sjednání konkurenční doložky 

až po skončení zkušební doby lze považovat za velmi přísný a nevyvážený projev 

ochranářské povahy pracovního práva ve vztahu k zaměstnanci a de lege ferenda  

lze navrhnout vynechání této části právní úpravy (k tomu viz dále).99  

 

3.3.5 Smluvní pokuta a náhrada škody 

 
 V případě dohody o konkurenční doložce zákonodárce umožňuje využití 

zajišťovacího institutu smluvní pokuty (tato možnost sjednání zajištění závazku 

z konkurenční doložky je výslovně umožněna ustanovením § 13 odst. 2 písm.g) 

zákoníku práce). S tímto zajišťovacím institutem zajisté souvisí i otázka náhrady škody, 

proto bude v této části práce tato problematika alespoň ve stručnosti nastíněna.  

Jak již bylo řečeno o pár řádek výše, v dohodě o konkurenční doložce může být 

fakultativně sjednána smluvní pokuta, úpravu této možnosti nalezneme ve třetím 

odstavci § 310 zákoníku práce, který zní: „Byla-li v dohodě podle odstavce 1 sjednána 

smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže závazek 

poruší, zanikne závazek zaměstnance zaplacením smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty 

musí být přiměřená povaze a významu podmínek uvedených v odstavci 1.“   

Jak už jsem vyložila výše, zaměstnavatel je povinen vyplácet zaměstnanci 

za dodržování sjednané konkurenční doložky peněžité vyrovnání. Zaměstnanci  

je tak pravidelně vyplácena určitá finanční částka sloužící do určité míry  

jako kompenzace za to, že je jeho právo na výběr a realizaci práva na práci omezeno.  

Ovšem ani zaměstnavatel není bez obrany, a proto je mu přímo zákoníkem práce dána 

možnost, aby si se zaměstnancem v rámci sjednané dohody stanovil, že v případě 

porušení tohoto závazku zaměstnancem obdrží zaměstnavatel určitou peněžní částku  

(a to i tehdy, pokud mu nevznikla škoda). Zákoník práce se tak dnes opět vrací k pojmu 

„smluvní pokuta“, tak jak bylo vymezeno ve starém zákoníku práce v ustanovení  

                                                 
98 Srov. Kahle, B. Praktická personalistika po novelách zákoníku práce v roce 2008. Praha : 
Nakladatelství Pragoeduca, a.s., 2008. 59 s. 
99  Viz Turek, R. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, 2008, č. 15. 549 s. 
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§ 29 odst. 2 ve znění účinném do 1.3.2004 (do účinnosti novely zákoníku práce 

zákonem č. 46/2004).100 Nyní je však zákoník práce zasazen do jiného rámce právních 

vztahů, než tomu bylo u starého zákoníku práce, což znamená, že se subsidiárně aplikují 

příslušná ustanovení zákoníku občanského, a to § 544 a § 545. Výslovně to pak stanoví 

§ 326 zákoníku práce, z čehož lze dovodit, že odst. 3 ustanovení § 310 zákoníku práce 

je tak v současné době ustanovením spíše nadbytečným.101 Jedná se o zajišťovací 

institut, který můžeme považovat za nástroj sloužící k ochraně zaměstnavatele tehdy, 

pokud dojde k porušení povinnosti zaměstnance dodržovat závazek nekonkurovat  

mu po ukončení základního pracovněprávního vztahu. Jak vyplývá ze znění samotného 

ustanovení, zaplacením smluvní pokuty závazek zaměstnance zaniká, což představuje 

odchylnou úpravu v porovnání s § 545 odst. 2 občanského zákoníku, a ustanovení 

zákoníku práce se tak bude aplikovat v důsledku uplatnění principu speciality. 

 Smluvní pokuta je chápána jako sankce za porušení závazku, aniž by byl 

zaměstnavatel povinen prokazovat, zda mu škoda vznikla, popř. v jaké výši.  

Stačí doložit existenci platné dohody o konkurenční doložce a porušení povinnosti  

ze strany zaměstnance.102 Dikce zákona stanoví, že výše smluvní pokuty  

„musí být přiměřená povaze a významu podmínek uvedených v odstavci 1“.  

Někteří autoři103 se však domnívají, že odstavec 1 upravuje obligatorní náležitosti 

dohody o konkurenční doložce, a proto by měl zákon odkazovat spíše na odstavec 2, 

„kdy rozhodující pro výši smluvní pokuty je povaha informací, poznatků, znalostí 

pracovních a technologických postupů, které zaměstnanec u zaměstnavatele získal,  

a kde jsou vymezeny ony podmínky, za nichž lze sjednání konkurenční doložky  

po zaměstnanci spravedlivě požadovat.“ Otázka přiměřenosti smluvní pokuty byla  

i předmětem soudního rozhodování, např. Krajský soud v Hradci Králové stanovil: 

„Při posuzování přiměřenosti smluvní pokuty sjednané v konkurenční doložce je třeba 

                                                 
100 V období od 1.3.2004 do 31.12.2006 (do účinnosti nového ZPr) byl pojem „smluvní pokuta“ nahrazen 
pojmem „peněžitá částka“. 
101 Viz nález ÚS, zákon č. 116/2008 Sb., který zrušil původní ustanovení § 4 ZPr opírající se o delegační 
princip, čímž tak umožnil subsidiární aplikaci OZ. Z odůvodnění ÚS: „Po zrušení § 4 zůstala v zákoníku 
práce řada ustanovení opírajících se o delegační princip. Pokud byla některá z nich navržena ke zrušení, 
Ústavní soud se jimi zabýval a o návrhu rozhodl; ohledně ostatních se nepovažoval za kompetentní, aby 
je nad rámec identifikoval a rušil. Pokud zákonodárce sám taková ustanovení zákoníku práce nevyloučí, 
lze je považovat v důsledku obecného principu subsidiarity za nadbytečná.“ – shodně Turek, R. 
Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, 2008, č. 15, 549 s. 
102 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 112 s.  
103 Např. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 113 s. 
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vycházet jak z poměrů zaměstnavatele, tak z poměrů zaměstnance.“104 Přiměřenost 

smluvní pokuty však musí být posuzována v každém jednotlivém případě samostatně, 

především s ohledem na konkrétnímu omezení výdělečné činnosti zaměstnance 

co do času, předmětu i prostoru. Stejně tak musí být přihlédnuto i k výši finanční 

kompenzace, případně dalším podmínkám sjednaným smluvními partnery. Důležitým 

parametrem bude i význam dodržení podmínek pro činnost bývalého zaměstnavatele.105  

 Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše 

pokuty nebo stanoven způsob jejího určení. To, že ujednání o smluvní pokutě musí být 

písemné, vyplývá nejen z ustanovení občanského zákoníku (§ 544 odst. 2), ale přímo 

z dohody o konkurenční doložce, která musí být pod sankcí neplatnosti písemná  

(§ 310 odst. 6 zákoníku práce), a smluvní pokuta tvoří případně její část. Jak již bylo 

naznačeno výše, zákon nestanoví výši smluvní pokuty v nějaké absolutní částce, protože 

je nutno přihlédnout k okolnostem každého jednotlivého případu. V souvislosti 

se stanovením výše smluvní pokuty vzniká otázka, jakým způsobem by se řešila situace, 

pokud by byla částka nepřiměřeně vysoká. Je zjevné, že pokud by byla namítána její 

nepřiměřenost, lze vyvodit závěr, že by ji soud jako nepřiměřenou, a tudíž jako 

neplatnou prohlásil. Zde ovšem vzniká úvaha, zda by nebylo vhodné de lege ferenda 

i zde využít moderačního práva soudu (tak jak již bylo navrhováno v části týkající 

se peněžitého vyrovnání, viz podkapitola 3.3.3), který by tak mohl v rámci svého 

volného uvážení tuto nepřiměřeně vysokou částku snížit.106 

 S otázkou smluvní pokuty velmi úzce souvisí i problematika náhrady škody.  

Je totiž možné, že v případě porušení závazku ze strany zaměstnance bude tento 

povinen nejen k úhradě smluvené pokuty, ale také k zaplacení určité částky, kterou by 

nahradil zaměstnavateli jím způsobenou škodu. Tato druhotná povinnost  

je tak podmíněna vzájemným ujednáním mezi oběma smluvními stranami a totéž platí 

také pro náhradu škody přesahující sjednanou částku pro smluvní pokutu. Uvedená 

úvaha vyplývá ze zákonného ustanovení § 545 odst. 2 občanského zákoníku,  

na který odkazuje zákoník práce ve svém ustanovení § 326.  

 Dále k tomu M. Bělina uvádí: „Jiná situace by však nastala, pokud by se 

                                                 
104 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14.4.2003, sp. zn. 22 Co 118/2003. Soudní 
rozhledy, 2004, č. 1. 22-23 s.  
105 Srov. Turek, R. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, 2008, č. 15.  
550 s. 
106 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 113, 114 s.  
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zaměstnanec současně s porušením konkurenční doložky dopustil ještě navíc 

nekalosoutěžního jednání podle ObchZ. V takovém případě by bývalý zaměstnavatel 

mohl vůči svému bývalému zaměstnanci uplatňovat nároky též podle ObchZ.  

Podle § 53 ObchZ osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena,  

se mohou proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. 

Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto  

i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.“107 

 V určitých situacích však může vzniknout povinnost náhrady škody i tehdy, 

pokud to mezi smluvními partnery dohodnuto nebylo. Jde zejména o případy toho rázu, 

kdy byla konkurenční doložka sjednána neplatně a zaměstnanec se řídil po celou 

smluvenou dobu jejími ujednáními. Touto otázkou týkající se náhrady škod  se zabývala 

i judikatura. Jak uvádí Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 18.12.2008,  

sp. zn. 21 Cdo 4601/2007 zabývající se otázkou náhrady škody v souvislosti s neplatnou 

konkurenční doložkou: „Vznikla – li následkem neplatného právního úkonu 

zaměstnanci škoda, nemůže být neplatnost právního úkonu zaměstnanci na újmu,  

pokud ji nezpůsobil výlučně sám;  zaměstnavatel je v takovém případě povinen ji 

zaměstnanci nahradit.(…) Pokud se zaměstnanec řídil ujednáním o konkurenční 

doložce, obsaženým v pracovní smlouvě, a nevykonával–li proto skutečně v období 

jednoho roku po rozvázání pracovního poměru pro jiného zaměstnavatele nebo  

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

činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele, vznikla  

mu (mohla vzniknout) majetková újma v důsledku toho, že v dané době nevykonával 

(pro sebe) výhodnější výdělečnou činnost jen proto, že dodržoval svůj závazek 

z ujednání o konkurenční doložce, ačkoli bylo neplatné. Takováto majetková újma  

na straně zaměstnance představuje škodu; protože neplatnost ujednání o konkurenční 

doložce nepochybně nezpůsobil zaměstnanec výlučně sám, nemůže mu být neplatnost 

právního úkonu na újmu a zaměstnavatel je mu povinen vzniklou škodu nahradit.“108 

 Sjednají – li smluvní strany mezi sebou možnost uplatnit vedle smluvní pokuty 

i náhradu škody, je nutno určit režim právní úpravy. Možnost uplatnění 

pracovněprávního institutu náhrady škody způsobené zaměstnancem  

                                                 
107 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008. 762 s. 
108 Bukovjan, P. Neplatná konkurenční doložka a bezdůvodné obohacení. Práce a mzda, 2009, č. 5. s. 43, 
44 
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je dle § 250 odst. 1 ZPr podmíněna „zaviněným porušením povinností při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním“. „Jednání porušující zákaz 

konkurenční činnosti sjednané v retenčním ujednání nenaplňuje definiční znaky plnění 

pracovních úkolů dle § 273 nebo úkonů v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů 

dle § 274 zákoníku práce. Nelze-li použít speciální pracovněprávní úpravu, musíme  

na základě principu subsidiarity aplikovat obecnou úpravu dle § 420 a násl. občanského 

zákoníku.“109 110 

 

3.3.6 Způsoby zániku dohody o konkurenční doložce 

 
 Jak již bylo definováno výše, konkurenční doložka má charakter dvoustranného 

(synallagmatického) právního úkonu. Je tedy potřeba vždy dohody obou smluvních 

partnerů k tomu, aby tato dohoda byla platně sjednána. Jinak je tomu však v případě 

ukončení její platnosti, tedy zániku této dohody. Zákoník práce předvídá a výslovně 

upravuje dva možné způsoby zániku, a sice odstoupení zaměstnavatele od dohody 

a výpověď dohody zaměstnancem. Tato část práce bude proto krátce zaměřena  

na podrobnější analýzu nejen těchto dvou explicitně stanovených způsobů zániku 

dohody, ale také dalších, které lze vyvodit interpretací dalších zákonných ustanovení. 

 Zákoník práce přímo ve svém čtvrtém ustanovení § 310 stanoví, 

že „zaměstnavatel může od dohody podle odstavce 1 odstoupit pouze po dobu trvání 

pracovního poměru zaměstnance.“ Z uvedené dikce zákona je patrné, že možnost 

odstoupení od dohody o konkurenční doložce za trvání základního pracovněprávního 

poměru je dána oběma stranám, přičemž na dobu po jeho skončení už zaměstnavatel 

oprávněn k tomuto jednostrannému právnímu úkonu není. Lze však předpokládat,  

že je oprávněn odstoupit v době, kdy trvá výpovědní lhůta. Možnost odstoupení 

zaměstnavatele se jeví jako praktický způsob skončení dohody zejména tehdy, pokud je 

zaměstnanec převeden na jiný druh práce, kde se s citlivými informacemi již nedostává 

do styku.  

                                                 
109 Turek, R. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, 2008, č. 15. 550 s. 
110 V literatuře se však objevuje i názor opačný a sice, že právní úprava náhrady škody se bude řídit pouze 
zákoníkem práce (§ 250 a násl.) a ustanovení občanského zákoníku nemohou být použita – viz: 
Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 115 – 116 s.: „Formulaci, zda 
porušení závazku z konkurenční doložky je  „porušením povinnosti z pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním“ je třeba vysvětlovat extenzivně tak, že dohoda o konkurenční doložce je 
pracovněprávní závazek, i když účinnost této smlouvy nastává až po jeho skončení.“  
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Ze znění tohoto ustanovení dále vyplývá, že zaměstnanec omezen zákonem není, 

a mohl by tak od sjednané dohody o konkurenční doložce za určitých podmínek 

odstoupit i po skončení pracovního poměru (jednalo by se o výpověď konkurenční 

doložky dle § 310 odst. 5,  k tomu viz níže) .  

Uvedená domněnka má právní oporu zejména ve výše uvedeném ustanovení, 

dále pak lze dovozovat, že zaměstnanec má právo odstoupit od konkurenční doložky 

tehdy, splní-li současně povinnost uhradit smluvní pokutu.111 Jak již bylo řečeno,  

na pracovněprávní vztahy se subsidiárně aplikuje občanský zákoník. Původní právní 

úprava zákoníku práce postavená na delegačním principu však ve svém § 18 přímo 

odkazovala na výslovnou úpravu některých právních úkonů dle občanského zákoníku. 

Jednalo se tak i o úpravu odstoupení od smlouvy, což dle skupiny poslanců a senátorů 

(dále jen „navrhovatelé“) znamenalo obrovský zásah do právní jistoty účastníků. 

Ustanovení § 18 ve spojení s § 48 občanského zákoníku dle názoru navrhovatelů  

tedy umožňovalo sjednat si v pracovněprávních vztazích možnost odstoupení  

od smlouvy, a to bez uvedení jakýchkoliv výjimek, což prý — podle navrhovatelů — 

vedlo k závěru, že možnost odstoupení lze sjednat i v pracovní smlouvě (bod 14)112. 

Ústavní soud tak ve svém nálezu Pl. ÚS 83/06, zákonem č. 116/2008 Sb. zrušil mimo 

jiné i tuto přímou aplikaci občanského zákoníku týkající se právě odstoupení 

od smlouvy. Z toho vyplývá, že odstoupení od smlouvy, tak jak je upraveno 

v ustanovení § 48 a 49 občanského zákoníku113, se na dohodu o konkurenční doložce 

bude aplikovat pouze subsidiárně, nikoliv tedy přímo. Ústavní soud v odůvodnění 

nálezu stanovil, že „ (…) možnost odstoupení od právních úkonů v pracovním právu, 

konkrétně od pracovní smlouvy, s sebou přináší vskutku vysokou míru sociální 

nejistoty, umožňuje obcházet úpravu skončení pracovního poměru a porušovat zásadu 

stability pracovního procesu (bod 208 a 212).“114 

Zaměstnanci končící pracovní poměr jsou při hledání nového uplatnění na trhu 

                                                 
111 Srov. Turek, R. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, 2008, č. 15.  
550 s. 
112 Nález ÚS ze dne 18.3.2008 sp. zn. Pl. ÚS 83/06, zákon č. 116/2008 Sb. 
113 § 48 odst. 1 ObčZ: „Od smlouvy může účastník odstoupit, jen jestliže je to v tomto zákoně stanoveno 
nebo účastníky dohodnuto.“ 
    § 48 odst. 2 ObčZ:  „Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním předpisem 
stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.“ 
    § 49 ObčZ: „Účastník, který uzavřel smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, má právo od 
smlouvy odstoupit.“ 
114 Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 119 s.  
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práce mnohdy výrazně omezeni a znevýhodněni právě respektováním konkurenční 

doložky.115 Právě proto se v literatuře objevují názory, že „(…) pro právní jistotu 

zaměstnance by mělo být v zákoníku práce právo na odstoupení od konkurenční 

doložky upraveno tak, že zaměstnavatel by měl mít možnost od závazku odstoupit 

nejpozději měsíc před skončením pracovního vztahu, aby byl pro zaměstnance vytvořen 

dostatečný prostor pro získání zaměstnání nelimitovaného konkurenční doložkou.“116 

 V případě odstoupení od konkurenční doložky tak tedy zanikají povinnosti 

z ní vyplývající pro obě smluvní strany, a současně nikdo ze smluvních partnerů 

nemůže od okamžiku odstoupení využívat práv v ní smluvených. Odstoupením 

od konkurenční doložky se tak tato dohoda ex tunc, čili od počátku, ruší. 

 

 Zákoník práce ve svém ustanovení § 310 odst. 5 jako další z možných způsobů 

zániku konkurenční doložky stanoví výpověď zaměstnance jakožto jednostranný právní 

úkon. Zaměstnanec je oprávněn dohodu vypovědět za podmínky, pokud mu 

zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání (nebo jeho část) do 15 dnů od uplynutí 

jeho splatnosti. Ze znění § 310 odst.1, podle níž je peněžité vyrovnání splatné pozadu za 

měsíční období, „lze dojít k závěru, že peněžité vyrovnání je splatné vždy prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci, za níž náleží.“117 Tak například pokud zaměstnanec 

řádně plnil svoje povinnosti vyplývající z konkurenční doložky v měsíci září,  

avšak do 15. listopadu (přičemž splatnost peněžitého vyrovnání nastala dne 1. listopadu) 

neobdržel od zaměstnavatele smluvenou částku (nebo její část), může podat výpověď. 

Dohoda pak zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 

výpovědi; v našem případě by zanikla k 1. prosinci. Z uvedeného příkladu je patrné,  

že může dojít k situaci, že „ (…) ačkoliv zaměstnavatel zaměstnanci nezaplatí peněžité 

vyrovnání ani za první měsíc období omezení konkurence a zaměstnanec využije svého 

práva a neprodleně dohodu o zákazu konkurence vypoví, bude přesto konkurenčním 

ujednáním omezen celkem po dobu tří měsíců“118 (v našem případě září -listopad). 

Uvedené by neplatilo tehdy, pokud by samy smluvní strany okamžik splatnosti zvolily 

dohodou; zákon tak ponechává smluvním stranám určitou míru volnosti. 

                                                 
115 Srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008. 762 – 763 s. 
116 Turek, R. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, 2008, č. 15. 550 s. 
117 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008. 763 s. 
118 Pichrt, J. Konkurenční doložka a odchodné. Právní rádce, 2003, č. 10. 44 s. – článek se vztahoval 
k původní právní úpravě 
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 I přesto, že zaměstnavatel přestal zaměstnanci peněžité vyrovnání platit, 

zaměstnanec nemá povinnost dohodu vypovědět. Zaměstnanec může podat 

zaměstnavateli výpověď jen za zákonem stanovených okolností, pokud už nechce být 

závazkem z konkurenční doložky vázán a přijde mu vhod, že mu zaměstnavatel 

vyrovnání nezaplatil ve lhůtě nebo vůbec. Pokud naopak chce, aby mu zaměstnavatel 

finanční kompenzaci uhradil, neboť sám zákaz konkurenčního jednání dodržuje,  

může toto vyrovnání po zaměstnavateli požadovat, a to i soudně.119 Zákon tak reaguje 

na skutečnost, kdy se zaměstnanec dostane do nerovného postavení vůči zaměstnavateli, 

který mu přestane vyplácet smluvně dohodnutou částku a kompenzovat  

tak jeho omezení ve výkonu pracovní činnosti. Smluvní strany jsou rovnoprávnými 

partnery a tak musí být zákonem i zaměstnanec vybaven určitými prostředky tehdy, 

pokud se dostane vůči zaměstnavateli do nevýhodného postavení. Přesto se však 

současná úprava pro některé autory zdá být nedostatečná, a to právě z hlediska ochrany 

zaměstnance, jak uvádí např. ve svém článku J. Pichrt: „Domnívám se, že je nevhodné, 

aby možnost výpovědi dohody o zákazu konkurence ze strany zaměstnance byla vázána 

jen na prodlení s placením peněžitého vyrovnání a nezohledňovala jiné dluhy 

zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Jsem toho názoru, že v celkovém kontextu dalších 

ustanovení zákoníku práce není logické a dobrým mravům odpovídající, aby byl 

dohodou o zákazu konkurence omezen (či povinností platit bývalému zaměstnavateli 

sjednanou peněžitou částku za porušení zákazu konkurence vázán) zaměstnanec, který 

rozvázal se zaměstnavatelem pracovní poměr s okamžitým zrušením proto, že mu 

zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí její 

splatnosti.“120  

 K uvedenému nutno ještě doplnit, že zákonodárce ve svém § 310 odst. 6 stanoví 

jako obligatorní náležitost pod sankcí neplatnosti písemnou formu; a to pro výpověď, 

i pro odstoupení. Bude se však opět jednat o neplatnost relativní. 

  

 Kromě zákonem explicitně stanovených možností zániku konkurenční doložky 

lze v celkovém kontextu zákoníku práce dále dovodit ještě následující způsoby: 

a) dohoda o rozvázání smlouvy o konkurenční doložce; b) zánik zaplacením smluvní 

                                                 
119 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 121 s.  
120 Pichrt, J. Konkurenční doložka a odchodné. Právní rádce, 2003, č. 10. 44 s. – článek se vztahoval 
k původní právní úpravě 
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pokuty; c) uplynutím doby; d) smrtí zaměstnance. Nyní ve stručnosti k jednotlivým 

způsobům. 

 Jak již bylo několikrát řečeno, konkurenční doložka je dvoustranný právní úkon, 

a tak jak shodným projevem vůle vzniká, lze si představit, že dojde i k jejímu zániku.  

Za trvání pracovního poměru tedy může dojít k zániku dohody shodným projevem vůle 

obou smluvních partnerů o tom, že nadále nebudou vázáni jejím obsahem.  

Obtížnější situace ale vzniká po ukončení pracovněprávního poměru, pro tuto 

dobu ze samotného textu zákona vyplývá jen výpověď zaměstnance, a to za situace, 

že mu zaměstnavatel přestane vyplácet smluvenou částku. Je však třeba mít stále 

na paměti, že ustanovení § 310 zákoníku práce je kogentním ustanovením, z něhož 

vyplývá, že se účastníci od něj nemohou odchýlit.121 Nastává otázka, jestli po skončení 

pracovního poměru, kdy zaměstnavatel není v nadřízeném postavení vůči zaměstnanci  

a zaměstnanec již není v podřízeném postavení vůči zaměstnavateli, by tyto subjekty 

nemohly uzavřít jakoukoliv dohodu, která sice vyplývá stále ještě z pracovněprávního 

vztahu, jež měly mezi sebou uzavřený, ale časově ho překračuje. Někteří autoři122  

se v této otázce přiklání spíše k pozitivnímu stanovisku a jsou toho názoru, že takovou 

dohodu by bylo možné uzavřít. Neplatnost dohody by tak dle nich mohla být namítána 

jedině pro rozpor s dobrými mravy (dle § 14 odst. 1 zákoníku práce), případně pro omyl 

(dle § 49 občanského zákoníku).123 

Zánik konkurenční doložky zaplacením smluvní pokuty vyplývá přímo 

z ustanovení § 310 odst. 3. K platnému zániku dohody tímto způsobem se předpokládá 

platné sjednání dohody se stanovením smluvní pokuty pro případ, že zaměstnanec svou 

povinnost nekonkurovat poruší. Pokud se tak stane, samotným zaplacením smluvní 

pokuty pak tento závazek zaniká, a to ex nunc. 

Konkurenční doložka může být sjednána maximálně na dobu jednoho roku 

(tato podmínka vyplývá opět ze samotného znění zákona, z § 310 odst. 1), což znamená, 

že po uplynutí této doby účinky dohody zanikají a smluvní partneři jí již nejsou vázáni. 

Oporu nacházíme přímo ve znění § 578 občanského zákoníku124, na který odkazuje  

§ 326 zákoníku práce. Časové omezení není možné prodloužit, naopak ale tuto 

                                                 
121 Viz § 363 odst. 2 ZPr 
122  Např.  Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 117 s.  
123  K tomu dále srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 117 s. 
124  § 578 ObčZ: „Práva i povinnosti zaniknou uplynutím doby, na kterou byly omezeny.“ 
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zákonnou dobu lze zkrátit; dohoda pak zaniká ke sjednanému dni.  

Předmětem konkurenční doložky je osobní závazek bývalého zaměstnance, 

z čehož vyplývá, že v případě jeho smrti tento závazek na nikoho nepřechází,  

proto dohoda zaniká. Vycházíme opět ze subsidiární aplikace občanského zákoníku, 

kdy z § 579 odst. 1 vyplývá, že „Smrtí dlužníka (v našem případě bývalého zaměstnance 

– poznámka autorky) povinnost nezanikne, ledaže jejím obsahem bylo plnění, které mělo 

být provedeno osobně dlužníkem.“ Z charakteristiky konkurenční doložky vyplývá,  

že obsahem závazku zaměstnance je osobní plnění, spočívající v povinnosti 

nekonkurovat, proto v případě jeho smrti tato povinnost na nikoho nepřechází a dohoda 

tak ex nunc zaniká. Lze ale konstatovat, že stále bude existovat povinnost 

zaměstnavatele uhradit smluvenou částku, protože peněžitá práva jeho smrtí nezanikají, 

a to dle § 328 odst. 1 zákoníku práce. 

 

3.3.7 Nemožnost sjednání konkurenční doložky 

 
 Z povahy konkurenční doložky vyplývá, se kterými zaměstnanci je na místě tuto 

dohodu uzavřít, na druhou stranu je ale třeba vzít v patrnost to, že zákonem jsou některé 

profese z této možnosti vyjmuty. Zákoník práce tak ve svém ustanovení § 311 stanoví: 

„Ustanovení § 310 (ustanovení o konkurenční doložce – poznámka autorky) není možné 

použít na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí,  

jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a na pedagogické pracovníky 

v zařízeních sociálních služeb“. Tímto ustanovením dochází k omezení osobního 

rozsahu konkurenční doložky, která tak nemůže být uzavřena s osobami pracujícími 

v nepodnikatelské sféře. Je zřejmé, že náplní práce pedagogických pracovníků v oblasti 

školství a sociální péče je vzdělávat jiné prostřednictvím všeobecně známých informací, 

a tudíž tito zaměstnanci nemohou být omezeni v tom, aby „osvětu“ šířili dál 

po ukončení pracovního poměru. Uvedené ustanovení mimo jiné odkazuje 

na § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde se stanoví, co je za zařízení 

sociální péče považováno (např. centra denních služeb, denní či týdenní stacionáře, 

domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, azylové domy, 

apod.), a na § 115 písm. d) téhož zákona, dle kterého je odborná činnost v sociálních 

službách vykonávána právě pedagogickými pracovníky. 
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 Zákonodárce tak logicky vyčlenil z okruhu zaměstnanců,  

s nimiž lze konkurenční doložku uzavřít, právě pedagogické pracovníky, když rozsah 

činností, které zaměstnanec může vykonávat za trvání pracovního poměru  

podle § 304 odst. 3 ZPr,125 je ještě širší. „Toto znění je věcně totožné s ustanovením  

§ 29b starého zákoníku práce po novele provedené zákonem č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících.“ Sjednání konkurenční doložky je dále vyloučeno  

i pro úředníky územních samosprávných celků, a to dle § 40 zákona č. 312/2002 Sb.,  

o úřednících územních samosprávných celků.126 

 Lze dovodit, že náplň práce úředníka veřejné správy nelze limitovat dohodou  

o konkurenční doložce, neboť jeho činnost spočívá právě v plnění úkolů státní správy  

a samosprávy. Veřejná správa má postavení specifického charakteru, jejím hlavním 

cílem je zajištění výkonu státní správy a samosprávy za zákonem stanovených 

podmínek jako nestranného výkonu veřejné služby.127 Jedná se tak o činnost, při které 

se úředník (jakožto zaměstnanec státu) seznamuje s poznatky a informacemi, které jsou 

důležité pro řádný chod státní správy či samosprávy, a nemůže proto být limitován 

konkurenční doložkou v případě ukončení pracovního poměru ke státu.  

Z výše uvedeného výkladu konkurenční doložky je patrné, že jejím hlavním cílem  

je chránit hospodářské zájmy bývalého zaměstnavatele, a pokud by – v případě úředníka 

– byl bývalým zaměstnavatelem stát, nemůžeme spatřovat konkurenci v tom,  

pokud by tento úředník po skončení zaměstnání odešel k jinému orgánu státní správy  

či samosprávy, k jinému zaměstnavateli v soukromém sektoru, či by případně začal sám 

podnikat. 

 

                                                 
125 § 304 odst. 3 ZPr: „Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, 
publicistické, literární a umělecké činnosti.“ 
126 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 111 s.  
127 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 111 s. 
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4 Právní úprava konkurence a konkurenční doložky de lege lata  

ve francouzském právním řádu 

 
Konkurenční doložka je institutem, který se objevuje i v právních řádech  

ostatních demokratických právních států. Domnívám se, že jejich znalost může být 

nejen zdrojem poznání jejího fungování v rámci jiného právního prostředí, ale také 

přínosem i inspirací z hlediska námětů změn de lege ferenda v naší právní úpravě.  

Jak již bylo naznačeno v úvodu, v této části práce bude tato problematika představena 

tak, jak je de lege lata upravena v právním řádu Francie.  

 

4.1 Konkurenční jednání zaměstnance za trvání pracovního poměru  

 

Francouzská úprava konkurenčního jednání zaměstnance za trvání pracovního 

poměru, i samotná úprava  konkurenční doložky se vyvíjely v průběhu řady let,  

a dodnes jsou modifikovány a upřesňovány zejména prostřednictvím judikatury,  

která tak v dnešní době poměrně precizně tuto problematiku upravuje. V současné době 

se proto o podrobnější zákonné úpravě ani neuvažuje.128 Obecně by se dalo říci,  

že základem úpravy zákazu konkurenčního jednání zaměstnance v průběhu pracovního 

poměru je povinnost loajality zaměstnance129 a možnost smluvení tzv. doložky  

o exkluzivitě130.  

 

4.1.1 Povinnost loajality  

 

Ve francouzském právním řádu je upraven zákaz konkurenčního jednání 

zaměstnance v průběhu pracovního poměru jako jedna z jeho povinností,  

jež dovozujeme z pracovní smlouvy. Tato povinnost vyplývá ze závazku zaměstnance 

konat práci osobně a hovoříme zde o povinnosti loajality nebo věrnosti vůči 

zaměstnavateli.131 Předtím, než je pracovní poměr ukončen tak zaměstnanec nemůže 

                                                 
128 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 167 s. 
129 Franc. La  loyauté 
130 Franc. La clause d´exclusivité 
131 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 155 s. 
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vykonávat činnosti, které by byly kvalifikovány jako nepoctivé ve vztahu 

k zaměstnavateli. Samotný rozsah povinnosti loajality se nicméně mění na základě 

podmínek, které jsou zaměstnanci zaměstnavatelem předběžně oznámeny.  

Na druhou stranu se ale může jednat o takové podmínky, které vyplývají přímo 

z konkurenční doložky,132 a ty mohou nabývat různých podob.133 Tato povinnost 

loajality k zaměstnavateli, která omezuje právo zaměstnance na práci, mu může být 

uložena pouze tehdy, pokud je to nezbytné na ochranu zákonných zájmů společnosti. 

Nejčastěji bývá stanovena přímo v pracovní smlouvě, někdy je však možné její úpravu 

nalézt ve smlouvě kolektivní. V každém případě však je její stanovení podmíněno 

vzájemné dohodě obou smluvních stran, a nemůže tak být ponechána v diskreci 

zaměstnavatele.134 Francouzský občanský zákoník135 se pojmem „loajalita“ zabývá  

ve svém čl. 1134, který vyjadřuje zásadu „pacta sunt servanda“. Vzhledem k tomu,  

že zaměstnanec dodržuje pracovní smlouvu v dobré víře, dodržuje zároveň povinnost 

loajality, a proto žádnou činnost, kterou by konkuroval svému zaměstnavateli, 

nevykonává.136 

Judikatura137 se v souvislosti s principem loajality vůči zaměstnavateli zabývala 

i tím, zda lze do ní zahrnout i svobodu projevu (případy, kdy zaměstnanec veřejně 

pronáší jakékoliv hodnocení týkající se jeho podniku). Judikatura tak dospěla k závěru, 

že zaměstnanci je zakázáno zveřejňovat takové informace, které se dozvěděl v rámci  

výkonu své funkce, a to v rámci zaměstnavatele i mimo něj. Zaměstnavatel může se 

zaměstnancem sjednat i doložku o utajení138, jejímž obsahem budou důvěrné 

informace.139 

                                                 
132 Franc. La clause de non-concurrence 
133 Bude se jednat například o povinnost úcty ke klientele zaměstnavatele, k tomu viz. Cass.soc., 7 nov. 
2006, n°05-41.733. Cass.soc. – Cour de cassation – Kasační soud, soc. – Chambre sociale – Sociálně 
právní komora 
134 Srov. Duquesne, F. Le Droit du travail. Paris: Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2008. 217 s. 
135 Franc. Code Civil 
136 Viz  Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 155 s. 
137 Cass. soc., 21 octobre 2003, RJS 1/04, n° 16 
138 Franc. La clause de confidentialité 
139 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 157 s. 
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4.1.2 Doložka o exkluzivitě 

 

Výkon konkurenčního jednání v době trvání pracovního poměru může být 

zakázán prostřednictvím „doložky o exkluzivitě“. „Podle judikatury znamenalo 

připojení doložky o exkluzivitě k pracovní smlouvě změnu jejího obsahu. Tato doložka 

je podřízena podobnému režimu jako konkurenční doložka s jedinou výjimkou, 

a to, že finanční kompenzace je obsažena ve mzdě. Doložka o exkluzivitě tedy 

neznamená úplný zákaz jiné výdělečné činnosti, ale pouze vymahatelný zákaz jiné 

konkurenční činnosti.“140  

 Touto doložkou se zaměstnanec zavazuje, že nebude konkurovat svému 

zaměstnavateli, čímž vlastně dochází k omezení jeho práva na práci. Z tohoto důvodu 

tak doložka bude platná jen tehdy, pokud jsou jí chráněny zákonné zájmy společnosti  

a pokud činnost, kterou zaměstnanec u zaměstnavatele vykonává, je natolik významná, 

že by její konkurenční výkon zaměstnavatele ohrožoval. Zároveň je nutné vzít 

v patrnost i hledisko proporcionality.141 Pokud by zaměstnanec tuto doložku 

nerespektoval a dopustil se konkurenčního jednání v průběhu pracovního poměru, 

jednalo by se o hrubé porušení jeho pracovních povinností.142 

 Je tedy patrné, že francouzská právní úprava vychází zásadně z názoru,  

že „ (…) úplné zbavení svobody podnikání není dovolené, protože by bylo v rozporu  

se základními právy a svobodami, na druhou stranu však připouští omezení svobody 

podnikání v nezbytně nutné míře, která musí být jasně formulována. Zdůrazňuje  

se i obecný zájem na existenci hospodářské soutěže; jíž zásadně konkurenční doložky 

protiřečí. Přesto v podstatě bez diferencí je přijímán názor, že zaměstnanec v průběhu 

pracovního poměru zákaz konkurence dodržovat musí, protože „nemůže být současně 

spolupracovníkem a konkurentem“.143  

Doložku o exkluzivitě není možno uzavřít v případě, že se jedná o pracovní 

poměr na dobu určitou.144 Dle čl. 1222-5 francouzského zákoníku  

                                                 
140 Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 155, 156 s. 
141 Srov. Radé, Ch.. Dechristé, C. Code du travail. Paris: Dalloz, 2009. 38 s. 
142 Viz Hess-Fallon, B., Simon A.-M. Droit du travail. Paris: Dalloz, 2003. 74 s. 
143 Gregorová, Z. Konkurenční doložka – nové ujednání v pracovní smlouvě. Právo a zaměstnaní, 2001,  
č. 1. 4 s., k tomu podobně: Ray, J.-E. Droit du travail, Droit Vivant. Rueil-Malmaison Cedex: Editions 
Liaisons, 2006. 468 s.  
144 Srov. Ray, J.-E. Droit du travail, Droit Vivant. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 2006.  
474 s.  
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práce145 „ (…) zaměstnavatel nemůže po dobu jednoho roku požadovat po zaměstnanci 

uzavření této exkluzivní doložky, pokud zaměstnanec zakládá nebo převádí firmu“. 

Zaměstnanec musí předem před založením podniku upřesnit druh činnosti, kterou bude 

vykonávat.146 

Lze tedy uzavřít, že pojem loajalita a jeho obsah je utvářen judikaturou  

a obsahuje zejména povinnost určité diskrétnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli. 

Zaměstnanec je oprávněn vykonávat jakoukoli jinou výdělečnou činnost, doložka  

o exkluzivitě ho však výslovně zavazuje k nekonání takové výdělečné činnosti, kterou 

by se dopouštěl konkurenčního jednání.147 

 

4.2 Konkurenční jednání zaměstnance po skončení pracovního poměru  

- konkurenční doložka 

 

4.2.1 Právní charakter 

 

Zaměstnanec se v průběhu svého pracovního poměru seznamuje s „citlivými“ 

poznatky a informacemi týkajícími se předmětu činnosti zaměstnavatele,  

a proto by v případě skončení pracovního poměru mohl svému bývalému 

zaměstnavateli určitým způsobem uškodit. K poškození zájmů bývalého zaměstnavatele 

by tak mohlo dojít nejen tím, pokud by si bývalý zaměstnanec založil vlastní společnost 

se shodným předmětem podnikání, ale za dostačující se jeví i to, pokud by tyto 

informace či poznatky zneužil ve prospěch jiného konkurenta zaměstnavatele.148 

Z tohoto důvodu je jistě v zájmu zaměstnavatele se určitým způsobem chránit,  

a podobně jak je tomu v našem právním řádu, tak i ve francouzském pracovním právu 

se setkáváme s institutem konkurenční doložky, jejíž účinky nastávají až po skončení 

pracovního poměru mezi oběma smluvními partnery.  

Jak uvádí ve své publikaci E. Šimečková: „Konkurenční doložka je ujednání, 

jejímž cílem je zakázat zaměstnanci po jeho odchodu od zaměstnavatele výkon 

                                                 
145 Franc. Code du travail 
146 Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 155, 156 s. 
147 Viz  Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 155, 157 s. 
148 Srov. Marchand, D., Miné, M. Le droit du travail en pratique. Paris: Éditions d´Organisation Groupe 
Eyrolles, 2007. 204 s. 
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profesionální činnosti, která by zasahovala do zájmů jeho bývalého zaměstnavatele.  

Je zřejmé, že v  případě neexistence takového ustanovení si může zaměstnanec  

po skončení pracovního poměru zvolit jakékoliv zaměstnání nebo podnikat  

a být konkurencí vzhledem ke svému bývalému zaměstnavateli“. Ve francouzském 

právním řádu nejsou konkurenční doložky upraveny zákonem jako u nás, judikatura 

proto postupně určila jejich podmínky platnosti i jejich účinky, přičemž kontrolu 

platnosti zabezpečuje soudnictví. Výlučná pravomoc je v této oblasti svěřena  

tzv. pracovním soudům (Conseil de prud´hommes), v nichž působí zástupci 

zaměstnavatelů i zaměstnanců.149 

Existence konkurenční doložky není předpokladem pro platnost pracovní 

smlouvy. Je tomu právě naopak; pokud má být konkurenční doložka sjednána,  

pro její platnost je nezbytné ji učinit součástí buď pracovních či  kolektivních smluv. 

Nejčastěji se konkurenční doložka uzavírá při současném sjednání pracovní smlouvy, 

někdy však může dojít k jejímu sjednání až za existence pracovního poměru; 

konkurenční doložka tak pracovní smlouvu modifikuje.150 Zajímavé je to,  

že konkurenční doložka může být sjednána také až při skončení pracovního poměru, 

kdy se zaměstnanec může rozhodnout, zda k tomu chce přistoupit, je-li dostatečně 

finančně motivován a pokud by to nebránilo jeho profesionálním plánům.151  

Konkurenční doložka může být sjednána ve všech typech pracovních smluv: 

pracovní smlouvy na dobu určitou i neurčitou, pracovní smlouvy na částečný úvazek, 

v pracovních smlouvách sjednaných s učni a v pracovních smlouvách s rekvalifikační 

výukou. Co se týče kolektivních smluv, v podstatě mohou nastat tři možné situace  

(i) za prvé, kolektivní smlouva sjednání konkurenční doložky zakáže, v tom případě 

musí smluvní strany tento zákaz respektovat a konkurenční doložku nesjednají;  

(ii) za druhé, kolektivní smlouva existenci konkurenční doložky v pracovních 

smlouvách předvídá, její sjednání je tudíž pro smluvní strany nezbytné;  

(iii) a konečně za třetí, přímo kolektivní smlouva konkurenční doložku výslovně  

pro určitou kategorii zaměstnanců vymezuje. V souvislosti s třetí zmiňovanou možností 

je třeba upozornit, že se dříve objevovala otázka, zda může být konkurenční doložka 

                                                 
149 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 158 s. 
150 Srov. Antonmattei, P.-H. Les clauses du contrat de travail. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 
2009. 96 s. 
151 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 155 - 158 s. 
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sjednána přímo v kolektivní smlouvě, aniž by byla smluvním stranám dána možnost 

jejího sjednání na základě dohody. Ačkoliv dnes jurisprudence152 vymezila, že se jedná 

o platné sjednání konkurenční doložky i jen v kolektivní smlouvě, často bývá tato 

možnost mnohými autory zpochybňována,153 a to zejména z toho důvodu, že je tímto 

způsobem neoprávněně limitováno zaměstnancovo právo na práci.154  

Praxe se s tím vypořádává tak, že je v kolektivní smlouvě rámcově vymezeno 

právo zaměstnavatele uložit zaměstnanci zákaz konkurence, který bude upřesněn 

v pracovní smlouvě, popř. uvádějí, že konkurenční doložka musí respektovat určitá 

pravidla a omezení uložená v kolektivní smlouvě. Zajímavé je, že jestliže  

se konkurenční doložka, jež byla sjednána smluvními stranami v pracovní smlouvě, 

neshoduje s dispozicemi z kolektivní smlouvy, soud ji neprohlásí za neplatnou  

a nezruší, ale nadále budou uplatňována taková ustanovení pracovní smlouvy, která jsou 

slučitelná s kolektivní smlouvou, a současně výhodnější podmínky, které z kolektivní 

smlouvy vyplývají.155 

Je třeba mít na paměti, že za situace, kdy kolektivní smlouva existenci 

konkurenční doložky předvídá a zároveň přímo stanoví maximální dobu její platnosti, 

pak pracovní smlouva nesmí dobu platnosti konkurenční doložky přesáhnout.  

Stejně tak, pokud kolektivní smlouva sjednání konkurenční doložky přímo pro určité 

skupiny zaměstnanců zakazuje (např. zaměstnance hotelů či restaurací), pak není 

možné, aby byla doložka sjednána. Kolektivní smlouva může také obsahovat ustanovení 

o minimální částce finanční kompenzace či částku maximální u smluvní pokuty.  

Pak je třeba, aby smluvní strany tyto částky respektovaly.156 

Judikatura považuje za nulitní takovou konkurenční doložku, která by sice byla 

součástí pracovní smlouvy, ale s „odloženou podmínkou účinnosti“, kdy by záleželo  

jen na vůli zaměstnavatele, zda po skončení pracovního poměru tuto povinnost 

zaměstnanci uloží a zda tak konkurenční doložka nabude účinnosti. Je zřejmé, že soud 

správně vyvodil nulitu této dohody, a to zejména z neoprávněného omezení  

                                                 
152  Soc. 9 juill. 1976: D. 1977. 338, note Crionnet 
153 Srov. dřívější judikát z r. 1974: Soc. 5 déc. 1974: Bull. civ. V, n°594, který možnost sjednání 
konkurenční doložky přímo v kolektivní smlouvě vylučoval 
154 Viz  Antonmattei, P.-H. Les clauses du contrat de travail. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 
2009. 96 s. 
155 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 158 s. 
156 Viz Marchand, D., Miné, M. Le droit du travail en pratique. Paris: Éditions d´Organisation Groupe 
Eyrolles, 2007. 205, 206 s. 
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zaměstnancova práva na práci po skončení pracovněprávního vztahu závisející pouze na 

vůli zaměstnavatele.157 Zaměstnanec byl navíc mohl požadovat náhradu škody, 

poněvadž by byl v nejistotě, zda bude muset zákaz konkurenčního jednání dodržovat,  

či nikoliv.158 

Judikatura vymezila i to, že zaměstnanec má právo na náhradu škody nahrazující 

mu utrpěnou újmu, pokud by byla jeho konkurenční doložka prohlášena soudem  

za neplatnou. V jiném případě však soud judikoval i ve prospěch zaměstnavatele, který 

má právo požadovat v případě prohlášení konkurenční doložky za neplatnou navrácení 

kompenzace, kterou již zaměstnanci vyplatil. Je nutno konstatovat, že konkurenční 

doložka nemůže být u soudu napadena třetí osobou (byť by to byla např. osoba blízká), 

neboť zavazuje pouze smluvní strany, tj. zaměstnavatele a zaměstnance.159 

 

4.2.2 Podmínky platnosti 

 

K tomu, aby byla konkurenční doložka platná, je nutné splnění podmínek, které 

byly judikovány rozsudkem sociálního senátu Kasačního soudu ve věci Barbier 

10.července 2002.160 Ze znění tohoto judikátu je patrné, že „konkurenční doložka bude 

platná jen tehdy, bude-li obsahovat následující náležitosti: 

- musí být odůvodněna zákonnými zájmy společnosti; 

- musí být omezena v čase; 

- musí být omezena v prostoru; 

- musí být ponechána zaměstnanci možnost vykonávat činnost odpovídající 

jeho vzdělání a jeho profesním zkušenostem; 

- musí obsahovat povinnost vyplácet zaměstnanci finanční kompenzaci.“161  

                                                 
157 Srov. Marchand, D., Miné, M. Le droit du travail en pratique. Paris: Éditions d´Organisation Groupe 
Eyrolles, 2007. 204 s.; k tomu obdobně: Radé, Ch.. Dechristé, C. Code du travail. Paris: Dalloz, 2009.  
40 s.; Ray, podobně J.-E. Droit du travail, Droit Vivant. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 
2006. 470 s.  
158 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 165 s. 
159 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 161 s., k tomu obdobně: 
Duquesne, F. Le Droit du travail. Paris: Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2008. 219 s. 
160 Cass.soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135: « Une clause de non-concurrence n´est licite que si elle est 
indispensable à la protection des intérets légitimes de l´entreprise, limitée dans le temps et dans l´espace, 
qu´elle tient compte des spécificités de l´emploi du salarié et comporte l´obligation pour l´employeur de 
verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.  » 
161 Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 159 s. 
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Tyto podmínky musí být splněny kumulativně. Důležité je vždy také hledisko 

proporcionality, to znamená, že prostřednictvím konkurenční doložky nemůže být 

zaměstnanci znemožněna veškerá výdělečná činnost, došlo by tak k porušení  

čl. L.1121-1 zákoníku práce. Proporcionalita se tak vždy vztahuje k časovému  

a prostorovému omezení, stejně tak jako k rozsahu omezené činnosti.162  

 V podstatě se při posuzování vychází z rozhodnutí kasačního soudu z roku 1928, 

kde je stanoveno, že „Svoboda práce a obchodu může být platně omezena dohodou 

stran, pokud tato dohoda neobsahuje obecný a absolutní zákaz, tj. pokud je omezena 

současně co do času a místa.“ Jak k tomu dodává Z. Gregorová: „Nové přístupy  

pak znamenají zkoumání existence oprávněného zájmu zaměstnavatele na omezení 

konkurence a diferencuje se možnost ujednání konkurenční doložky podle postavení 

zaměstnance. Podmínkou ujednání konkurenční doložky totiž je, že by zaměstnanec 

s ohledem na svoji funkci a na svoji kvalifikaci mohl zaměstnavatele ohrozit. Judikatura 

tak tedy uvádí, že rozhodující pro platné sjednání konkurenční doložky  

je zaměstnancova způsobilost zaměstnavatele ohrozit.“163 

  

a) Ochrana zákonných zájmů společnosti a osobní rozsah konkurenční doložky 

 Konkurenční doložky vznikly zejména z důvodu ochrany zájmu 

zaměstnavatele.164 Zaměstnavatel tak musí specifikovat jemu předpokládanou újmu  

či škodu pro případ, že by bývalý zaměstnanec v budoucnosti vykonával jemu 

konkurující činnost; a to v závislosti na jeho předmětu podnikání.  

Nejedná se tak o osobní schopnosti zaměstnance (ty nemohou být omezeny, zejména 

z toho důvodu, že je není mnohdy snadné poznat ani v samotném průběhu pracovního 

procesu). Ochrana zákonných zájmů společnosti je nejčastěji nutná z důvodu ochrany 

ekonomických zájmů společnosti.165   

Zákaz konkurence může být proto uložen jen takovým zaměstnancům, jejichž 

obchodní a technické znalosti by mohly, v případě využití takových znalostí  

ve prospěch konkurenčního podniku, způsobit zaměstnavateli škodu. Konkurenční 

                                                 
162 Srov. Antonmattei, P.-H. Les clauses du contrat de travail. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 
2009. 100 s. 
163 Gregorová, Z. Konkurenční doložka – nové ujednání v pracovní smlouvě. Právo a zaměstnaní, 2001,  
č. 1. 4, 5 s. 
164 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 160 s. 
165 Srov. Antonmattei, P.-H. Les clauses du contrat de travail. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 
2009. 100 s. 
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doložka je tedy odůvodněna buď funkcí zaměstnavatele, jeho znalostmi, či znalostí 

vybudovaných kontaktů s klientelou zaměstnavatele. Omezení, které je konkurenční 

doložkou uloženo, nesmí zaměstnanci znemožnit najít si zaměstnání, nesmí ho ani nutit 

k opuštění Francie, pokud chce své povolání vykonávat. Je zřejmé, že konkurenční 

doložka „musí být limitována na určitou přesně stanovenou oblast činnosti,  

tak aby nebránila zaměstnanci najít si zaměstnání v souladu s jeho kvalifikací. Musí 

ponechat zaměstnanci možnost normálního výkonu zaměstnání, který mu náleží“.166  

 Judikatura je v této oblasti poměrně bohatá, Kasační soud považoval sjednání 

konkurenční doložky za nezbytné z hlediska zákonných zájmů společnosti,  

např. u obchodníků, kavárenských číšníků167 či kadeřníků168. Na druhou stranu  

ale neshledal za opodstatněný případ týkající se např. obchodního asistenta  

ve společnosti, který byl u zaměstnavatele zaměstnán pouze dočasně a který se nikdy 

nedostal do kontaktu s klientelou zaměstnavatele169 170. 

  

b)  Časové omezení konkurenční doložky 

 Jak již bylo shora uvedeno, časové omezení konkurenční doložky může být 

stanoveno v kolektivní smlouvě. V tom případě je nutno se této maximálně povolené 

doby držet a v pracovní smlouvě pak tuto dobu nepřekročit. Pokud kolektivní smlouva 

časové vymezení neobsahuje, pak záleží zcela na vůli stran, jakou dobu trvání platnosti 

konkurenční doložky zvolí. Je také možné, aby si smluvní strany stanovily dobu 

omezení v závislosti na povaze informací či v závislosti na charakteristice daného 

předmětu činnosti.  Obvykle si však smluvní strany stanoví dobu dvou, ve výjimečných 

případech až na období pěti let.171 Konkurenční doložka pak musí také obsahovat 

informaci o přesném počátku své platnosti (okamžik se tak bude lišit v závislosti  

na způsobu skončení pracovního poměru).172   

 

 
                                                 
166 Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 160 s. 
167 K tomu viz rozhodnutí Kasačního soudu: Cass.soc., 1er mars 1995, n° 93-42.754 
168 K tomu srov. rozhodnutí Kasačního soudu: Cass. soc., 2 décembre 1997, n° 95-43.672 
169 K tomu viz rozhodnutí Kasačního soudu: Cass soc., 9 avril 2008, n°07-41.289 
170 Srov. Antonmattei, P.-H. Les clauses du contrat de travail. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 
2009. 100, 101 s. 
171 K tomu obdobně: Hess-Fallon, B., Simon A.-M. Droit du travail. Paris: Dalloz, 2003. 73 s. 
172 Viz Antonmattei, P.-H. Les clauses du contrat de travail. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 
2009. 101 s. K tomu podobně: Hess-Fallon, B., Simon A.-M. Droit du travail. Paris: Dalloz, 2003. 73 s. 
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c) Prostorové omezení konkurenční doložky 

Konkurenční doložka musí obsahovat i geografické omezení svého působení.  

Při sjednávání doložky by tak smluvní strany měly vždy brát reálně v úvahu takové 

prostorové vymezení, kde by konkurenční činnost zaměstnance skutečně ohrožovala 

zaměstnavatelovu činnost. Na rozdíl tak od naší právní úpravy, kde se setkáváme 

s územním omezením na celou Českou republiku, zde záleží výhradně na dohodě 

smluvních stran, jaké prostorové vymezení si zvolí (nejčastěji se bude jednat o omezení 

v rámci departmentů či regionů). Je však třeba nezapomínat na to, že čím více  

je konkurenční doložka omezena v prostoru (například na celé území Francie),  

tím méně musí být bývalý zaměstnanec omezen v dalších podmínkách, například 

v časovém omezení zákazu.173 

Ze vztahu časového a prostorového omezení konkurenční doložky tedy vyplývá,  

že územní rozsah aplikace může být široký, pokud je časový zákaz konkurence 

vymezen na krátkou dobu či „pokud profesionální znalosti zaměstnance mu dovolují 

najít bez problémů zaměstnání v jiné profesionální oblasti“. Tak kupříkladu jako 

neplatné byly soudem určeny takové konkurenční doložky, které byly vymezeny  

na příliš dlouhé období (a to s ohledem na podstatu zaměstnání) nebo byly časově 

neomezené, dále pak takové, které „zakazovaly zaměstnanci veškeré podobné činnosti 

ve Francii a v sousedních zemích po dobu tří let, čímž jej de facto nutily 

k vystěhování.“174 

Konkurenční doložka musí být uzavřena v písemné podobě, stejně jako podmínky 

její platnosti, což jsou (i) vymezení zakázané konkurenční činnosti, (ii) doba, na kterou 

je uzavírána, (iii) prostorové (geografické) vymezení, a (iv) finanční kompenzace  

ve prospěch zaměstnance. Nedodržení těchto zásad je sankcionováno relativní 

neplatností, které se však může dovolat pouze zaměstnanec.175  

 

 

 

                                                 
173 Srov. Antonmattei, P.-H. Les clauses du contrat de travail. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 
2009. 102 s.; k tomu obdobně: Duquesne, F. Le Droit du travail. Paris: Gualino éditeur, Lextenso 
éditions, 2008. 218 s. 
174  Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 161, 162 s. 
175 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 162 s.; k tomu podobně: 
Duquesne, F. Le Droit du travail. Paris: Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2008. 218 s. 
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d) Finanční kompenzace 

Finanční kompenzace byla stanovena jako podstatná náležitost konkurenční 

doložky až v roce 2002, a to již výše zmiňovaným rozsudkem ve věci Barbier.  

Do té doby se jednalo pouze o náležitost fakultativní, kdy byl zaměstnanec vůči 

zaměstnavateli v nevýhodném postavení. Tato finanční kompenzace je tak dnes 

v mnohém dosti podobná institutu peněžitého vyrovnání v našem právním řádu.  

Jedná se tak o kompenzaci zaměstnanci za to, že se po stanovenou dobu po skončení 

pracovního poměru vyvaruje konkurenční činnosti ve prospěch zaměstnavatele,  

čímž tak dochází k naplnění podstaty synallagmatického právního vztahu mezi oběma 

smluvními partnery.176  

Všechny konkurenční doložky, které tak byly uzavřeny do roku 2002 a náležitost 

finanční kompenzace neobsahovaly, byly nadále neplatné. Zaměstnanec tak již není 

povinen prokazovat škodu či újmu, aby mu bylo finanční vyrovnání vypláceno.  

Naopak nezaplacení kompenzace zaměstnavatelem zaměstnance zprošťuje povinností 

z konkurenční doložky vyplývajících.177  

Judikatura vymezila, že sjednání konkurenční doložky je považováno za platné  

i tehdy, pokud „došlo ke zrušení pracovního poměru z důvodu fyzické neschopnosti 

zaměstnance vykonávat činnost“ (např. nemoc) a konkurenční jednání z jeho strany 

tedy nehrozí.178 Povinnost zaměstnavatele platit bývalému zaměstnanci finanční 

kompenzaci vyplývající z ujednání o konkurenční doložce počíná okamžikem skončení 

pracovního poměru, pokud nedošlo k jejímu odvolání zaměstnavatelem.  

Tato povinnost nemůže být za žádných okolností dotčena způsobem skončení 

pracovního poměru a následnou nemožností zaměstnance vykonávat konkurenční 

činnost. Na druhou stranu ale finanční kompenzace vyplývající z konkurenční doložky 

nebude vyplácena v případě skončení pracovního poměru z důvodu smrti zaměstnance, 

což je zřejmé zejména z důvodu osobní účasti zaměstnance, která za této situace 

nebude možná.179 

                                                 
176 K tomu obdobně: Petit, F. Droit du travail. Paris: Montchrestien, 2002. 59 s.; . Radé, Ch.. Dechristé, C. 
Code du travail. Paris: Dalloz, 2009. 41 s. 
177 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 163, 164 s. 
178 Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 163, 164 s.; srov. Hess-Fallon, 
B., Simon A.-M. Droit du travail. Paris: Dalloz, 2003. 73 s. 
179 Srov. Antonmattei, P.-H. Les clauses du contrat de travail. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 
2009. 104 s. 
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Co se týče výše finanční kompenzace, její výše je nižší ve srovnání s právní 

úpravou České republiky. Judikatura dovodila, že kompenzace se většinou „počítá 

z průměrné měsíční mzdy z posledních tří nebo dvanácti měsíců. Jeho skutečná výše  

je zlomkem mzdy (např. třetina, polovina, dvě třetiny, apod.) a je vyjádřena hrubou 

mzdou. Kompenzace je placena měsíčně na konci každého měsíce, v průběhu celé 

lhůty stanovené v konkurenční doložce může však být zaplacena v celé výši  

již při skončení pracovního poměru. Její výše však nemůže být měněna. Finanční 

kompenzace má mzdový charakter (není tedy náhradou škody), proto podléhá 

příspěvkům na sociální zabezpečení a zdanění. Je možná její kumulace s novým 

příjmem i s podporou v nezaměstnanosti“.180 

 

 Všechny podmínky platnosti konkurenční doložky musí být uplatněny 

kumulativně, tj. současně. Ovšem i tehdy, pokud nejsou všechny podmínky splněny,  

a konkurenční doložka tak není platná, přesto to nebrání zaměstnavateli,  

aby zaměstnance stíhal za porušení pravidel nekalé soutěže.181 

 Zatímco v naší právní úpravě není možné sjednat konkurenční doložku, potažmo 

peněžité vyrovnání ve zkušební době, ve Francii to možné je. Není pochyb o tom,  

že již na samotném počátku pracovního poměru se zaměstnanec dostává do styku 

s různými informacemi, technologiemi či know-how, které pak později mohou být 

předmětem ochrany explicitně vyjádřené konkurenční doložkou. Pokud je tedy 

v pracovní smlouvě stanoveno, že se konkurenční doložka aplikuje taktéž v průběhu 

zkušební doby, pak v případě skončení pracovního poměru v průběhu zkušební doby  

je zaměstnavatel povinen zaměstnanci finanční kompenzaci vyplácet. Na druhou stranu 

ale kolektivní smlouva může stanovit, že konkurenční doložka může být sjednána  

až po uplynutí tříměsíční zkušební doby, pak tedy není možné, aby v případě skončení 

pracovního poměru ještě za běhu zkušební doby byla zaměstnanci finanční kompenzace 

vyplácena.182 

  

                                                 
180 Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 164 s.; k tomu obdobně: Radé, 
Ch.. Dechristé, C. Code du travail. Paris: Dalloz, 2009. 42 s. 
181 Viz Duquesne, F. Le Droit du travail. Paris: Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2008. 217 s. 
182 Srov. Ray, J.-E. Droit du travail, Droit Vivant. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 2006.  
470 s.; k tomu podobně: Marchand, D., Miné, M. Le droit du travail en pratique. Paris: Éditions 
d´Organisation Groupe Eyrolles, 2007. 206 s.; obdobně : Radé, Ch.. Dechristé, C. Code du travail. Paris: 
Dalloz, 2009. 45 s. 
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4.2.3 Odstoupení od konkurenční doložky 

 

Smluvní strany (tj. zaměstnavatel a zaměstnanec) mají vždy možnost pracovní 

smlouvu změnit, a tak konkurenční doložku zcela nebo zčásti zrušit, a to písemně  

ve formě dodatku ke smlouvě. Pokud je to ve smlouvě sjednáno, zaměstnavatel může  

od konkurenční doložky jednostranně odstoupit, 183 což bude mít za následek to,  

že bude zproštěn povinnosti platit zaměstnanci finanční kompenzaci. Zaměstnavatel 

musí odstoupení od konkurenční doložky zaměstnanci oznámit ve lhůtě,  

která je stanovena kolektivní smlouvou (tato lhůta má prekluzivní povahu a trvá 

obvykle 7-14 dnů ode dne skončení pracovního poměru184) nebo v případě,  

že odstoupení jí není upraveno, pak zásadně před skončením pracovněprávního poměru. 

Pokud by tak tedy zaměstnavatel neurčil ve lhůtě stanovené kolektivní smlouvou, bude 

povinen platit zaměstnanci finanční kompenzaci měsíčně, a to po celou dobu vázanosti 

konkurenční doložkou.185 Ustanovení o odstoupení zaměstnavatele není nezbytnou 

podmínkou pro platnost konkurenční doložky, v případě jejího sjednání smluvními 

stranami musí být sjednáno výslovně, jasně a musí být v souladu s vůlí obou smluvních 

stran.186  

Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od konkurenční doložky přímo 

v pracovní smlouvě zejména tehdy, pokud tato náležitost není přímo kolektivní 

smlouvou stanovena, nicméně je jí předvídána. Na druhou stranu, pokud kolektivní 

smlouva sjednání možnosti odstoupení od konkurenční doložky zakazuje, smluvní 

strany ji tak nemohou upravit ani v pracovní smlouvě, tudíž se doložka samotná stává 

pro zaměstnavatele méně výhodnou.187 

Pokud je v  tzv. Potvrzení o zaměstnání zaměstnance stanoveno,  

že je „osvobozen od všech závazků“, neznamená to automaticky zbavení závazků 

                                                 
183 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 164 s. 
184 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 165 s. 
185 Srov. Radé, Ch.. Dechristé, C. Code du travail. Paris: Dalloz, 2009. 44 s. 
186 Viz Hess-Fallon, B., Simon A.-M. Droit du travail. Paris: Dalloz, 2003. 73, 74 s.; k tomu obdobně: 
Marchand, D., Miné, M. Le droit du travail en pratique. Paris: Éditions d´Organisation Groupe Eyrolles, 
2007. 206 s. 
187 Srov. Antonmattei, P.-H. Les clauses du contrat de travail. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 
2009. 113 s. 
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vyplývajících z konkurenční doložky, čili i nadále bude doložka platná a zaměstnanec je 

povinen dostát svých závazků z ní vyplývajících.188 

 

4.2.4 Porušení povinnosti vyplývající z konkurenční doložky 

 

a) Smluvní pokuta 

V případě porušení konkurenční doložky zaměstnancem, a to tehdy,  

pokud se vůči svému bývalému zaměstnavateli dopustí konkurenčního jednání, a poruší 

tak své povinnosti vyplývající z dohody o nekonkurenci, bude tento jednak povinen 

vrátit zaměstnavateli neprávem vyplacenou finanční kompenzaci (a to za období,  

kdy skutečně porušil své povinnosti; v období, kdy jeho jednání bylo v souladu 

s konkurenční doložkou, má na finanční kompenzaci nárok189), a samozřejmě ztrácí 

právo na další peněžité vyrovnání. Z důvodu zajištění zaměstnavatelovi jistoty může být 

součástí konkurenční doložky i smluvní pokuta, jejíž výše je předem dohodnuta,  

takže v případě, že zaměstnanec poruší své povinnosti, je povinen ji svému bývalému 

zaměstnavateli zaplatit, aniž by sám zaměstnavatel musel rozsah a výši škody 

prokazovat.190 

Kromě této jednorázové částky může být povinen k náhradě škody, kterou 

svému bývalému zaměstnavateli způsobil. Pokud je výše smluvní pokuty  

pro zaměstnance příliš vysoká či naopak neúměrně nízká, může být soudem změněna,  

a to v rámci zákonem stanoveného moderačního práva soudu.191 

Zaměstnanec se v případě porušení svých povinností vystavuje i možnosti, která 

spočívá v tom, že mu může být soudně zakázáno v dané činnosti pokračovat. Je zřejmé, 

že porušení ustanovení dohody o konkurenční doložce předpokládá vykonávání 

konkurenčních aktivit; podle judikatury sem patří i výzva klientely, aniž by muselo dojít 

                                                 
188 Viz Marchand, D., Miné, M. Le droit du travail en pratique. Paris: Éditions d´Organisation Groupe 
Eyrolles, 2007. 206 s.; k tomu podobně: Radé, Ch.. Dechristé, C. Code du travail. Paris: Dalloz, 2009. 44, 
45 s. 
189 Srov. Antonmattei, P.-H. Les clauses du contrat de travail. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 
2009. 116 s. 
190 Viz Hess-Fallon, B., Simon A.-M. Droit du travail. Paris : Dalloz, 2003. 74 s. 
191 Srov. Marchand, D., Miné, M. Le droit du travail en pratique. Paris: Éditions d´Organisation Groupe 
Eyrolles, 2007. 205 s.; k tomu obdobně: Duquesne, F. Le Droit du travail. Paris: Gualino éditeur, 
Lextenso éditions, 2008. 219, 220 s. 
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k poskytování služby či realizaci prodeje. Zaměstnavateli je takovými úkony způsobena 

přinejmenším morální újma, přičemž mu může být soudem přiznána i náhrada škody.192  

 

b) Odpovědnost nového zaměstnavatele za porušení konkurenční doložky 

Ve francouzském právu je narozdíl od naší právní úpravy upravena  

i odpovědnost nového zaměstnavatele za porušení konkurenční doložky.  

Jestliže se prokáže, že věděl o její existenci, může být žalován za nekalou soutěž 

jako komplic zaměstnance porušujícího zákaz konkurence.193 Jak uvádí E. Šimečková: 

„Dřívější zaměstnavatel může požadovat po novém jednak náhradu škody  

podle čl. 1383 občanského zákoníku, a také okamžité propuštění zaměstnance.  

Je také možno podat proti oběma společnou žalobu. Jestliže zaměstnanec vědomě zatajil 

existenci konkurenční doložky při vzniku nového pracovního poměru, může s ním být 

pracovní poměr zrušen okamžitě (jedná se o hrubé porušení pracovních povinností),  

a to bez výpovědní doby, i bez odstupného, zřejmě také na návrh dřívějšího 

zaměstnavatele.“194 

Dřívější zaměstnavatel může také požádat soud, aby novému zaměstnavateli 

nařídil ukončení pracovněprávního vztahu se zaměstnancem, soud však sám nemůže 

tento pracovněprávní vztah rozvázat, a to ani v rámci svého moderačního práva.195  

Jak již bylo ale výše zmíněno, soud však může zaměstnanci zakázat pokračování v dané 

činnosti, aniž by současně pracovněprávní vztah rozvázal.196 

Pokud zaměstnanec uzavře novou pracovní smlouvu, a tím tak neoprávněně 

zruší původní pracovní kontrakt, nový zaměstnavatel bude solidárně odpovědný  

za škodu způsobenou bývalému zaměstnavateli podle článku L 122-15 zákoníku práce 

v následujících třech případech: „(i) prokáže se, že naváděl zaměstnance o odchodu 

z bývalého zaměstnání; (ii) přijal zaměstnance, o němž věděl, že je vázán jinou pracovní 

                                                 
192 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 165 s. 
193 Viz Marchand, D., Miné, M. Le droit du travail en pratique. Paris: Éditions d´Organisation Groupe 
Eyrolles, 2007. 206 s. 
194 Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 166 s.; k tomu podobně 
Duquesne, F. Le Droit du travail. Paris: Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2008. 219, 220 s.; obdobně 
Antonmattei, P.-H. Les clauses du contrat de travail. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 2009. 
116, 117 s. 
195 Srov. Marchand, D., Miné, M. Le droit du travail en pratique. Paris: Éditions d´Organisation Groupe 
Eyrolles, 2007. 206 s. 
196 Viz Antonmattei, P.-H. Les clauses du contrat de travail. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 
2009. 116 s.; k tomu srov.: Cass. soc., 10 décembre 1996, n°94-43.015 
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smlouvou; a za (iii) nadále zaměstnával zaměstnance, o kterém se dozvěděl,  

že je již jinou pracovní smlouvou vázán.“197 

 

c) Povinnosti vyplývající z nekalosoutěžních předpisů 

I v případě, že si smluvní strany konkurenční doložku nesjednali,  

přesto je zaměstnanec po ukončení pracovněprávního vztahu povinen dodržovat 

povinnosti vyplývající pro něj nekalosoutěžních předpisů. Zaměstnanec je tak oprávněn 

využívat v novém zaměstnání svých znalostí i zkušeností (získaných v bývalém 

zaměstnání), přesto však má stále vůči bývalému zaměstnavateli určité povinnosti 

plynoucí z ochrany před nekalou soutěží.198     

Jak dále uvádí ve svém článku I. Pelikánová: „Francouzská doktrína se pokouší 

o rozlišení mezi soutěží nekalou a nedovolenou. Tam, kde platí zákaz konkurence, nejde 

o nekalou soutěž, ale o soutěž nedovolenou. Nedovolená soutěž je řazena 

k majetkovému právu, protože je prostředkem ochrany majetku – podniku.“  

Jen okrajově uvádím, že francouzská literatura uvádí ještě i další případy, kde mohou 

konkurenční doložky přicházet v úvahu, jedná se zejména o smlouvy o sdružení, 

smlouvy licenční a postoupení civilní klientely (tato operace u nás spadá pod prodej 

podniku).199 

Za trvání pracovního poměru může být v pracovní smlouvě upraven zákaz 

konkurence jako zákaz reprezentování určitých firem či výrobků. Pokud zaměstnanec 

„již některé firmy zastupuje, může být ve smlouvě sjednáno, že nové smlouvy nebude 

uzavírat bez předchozího povolení, ledaže by se toho strany výslovně vzdaly.“200 

                                                 
197 Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 166, 167 s. 
198 Jedná se např. o zákaz zpronevěry firemních dokumentů, matení klientů či jednání způsobující 
narušení fungování struktury  podniku bývalého zaměstnavatele – k tomu viz. dále Ray, J.-E. Droit du 
travail, Droit Vivant. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 2006. 474 s. ; podobně také Šimečková, 
E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 166 s. 
199 Pelikánová, I: Konkurenční doložky ve smlouvách. Právní praxe a podnikání, 1997, č. 7-8. 13 s. 
200 Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 167 s. 
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4.2.5 Moderační právo soudu 

 

Francouzská právní úprava umožňuje v případě konkurenční doložky využít 

moderačního práva soudu. To znamená, že soudce je v případě, že se na něj smluvní 

strany obrátí, oprávněn modifikovat její obsah, a tak zasáhnout do její úpravy. 

Moderační právo soudu se uplatňuje zejména v případě, pokud je geografický 

rozsah zákazu příliš velký nebo časové omezení doložky příliš dlouhé, čímž by rozsah 

zakázané činnosti bránil zaměstnanci vykonávat činnost odpovídající jeho profesi  

a  zkušenostem. Moderační právo může být uplatněno i tehdy, pokud zaměstnanec 

zákaz konkurenčního jednání porušuje.201 

Pokud byla sjednána smluvní pokuta příliš vysoká, soudce je oprávněn tuto 

částku snížit, a to na základě čl. 1152 občanského zákoníku. Zpravidla tak určí částku 

podle toho, jaká byla výše škody skutečně dosažené.202 Stejně tak může soud výši 

smluvní pokuty zvýšit, pokud byla smluvními stranami sjednána částka neúměrně 

nízká. Zpravidla však soudce není oprávněn smluvní pokutu zrušit. 

V případě, že konkurenční doložka vůbec neobsahuje ustanovení o finanční 

kompenzaci, soudce doložku zruší, a to z důvodu absence této podstatné náležitosti.  

Pokud by byla sjednána finanční kompenzace příliš nízká (např. 10 euro/měsíc), soud 

by v rámci své pravomoci mohl takovou konkurenční doložku přímo zrušit, neboť by se 

jednalo téměř o stejný případ, jako kdyby sjednána vůbec nebyla. V opačném případě, 

tedy pokud by finanční kompenzace byla příliš vysoká (např. případ z roku 2007,  

kdy výše činila 2 miliony euro pro bývalého ředitele společnosti EADS N.V.203)  

však není oprávněn takovou částku snížit.204 

V případě, že doložka neodpovídá postavení bývalého zaměstnance či pokud 

není odůvodněna oprávněným zájmem zaměstnavatele, bude soudem prohlášena  

za neplatnou. Na druhou stranu, pokud je doložka jenom „příliš tíživá“, soud ji  

za neplatnou neprohlásí, ale zmírní ji. Kupříkladu „doložka dohodnutá na dobu pěti let 

                                                 
201 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 166 s. 
202 Viz Duquesne, F. Le Droit du travail. Paris: Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2008. 220 s.; k tomu 
obdobně Ray, J.-E. Droit du travail, Droit Vivant. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 2006.  
473 s. 
203 European Aeronautic Defence and Space Company je velká evropská společnost působící v leteckém, 
vesmírném a zbrojním průmyslu; dále viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/EADS 
204 Srov. Ray, J.-E. Droit du travail, Droit Vivant. Rueil-Malmaison Cedex: Editions Liaisons, 2006.  
473 s. 
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pro území celé Francie může být soudem omezena jenom na dva roky a jenom  

na departmenty sousedící s departmentem sídla podniku.“205 

                                                 
205 Pelikánová, I: Konkurenční doložky ve smlouvách. Právní praxe a podnikání, 1997, č. 7-8. 13 s. 
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5 Právní úprava konkurence a konkurenční doložky de lege lata 

v anglickém právním řádu 

 
Jako druhou zemi jsem si pro účely své práce vybrala Anglii, a to zejména z toho 

důvodu, že anglosaský (angloamerický) právní systém je založen na principu „common 

law“206, což znamená, že se jedná o právní řád, který je v mnohém naprosto odlišný  

od systému kontinentálního, jak jej známe u nás či ve Francii. Právní úprava Anglie  

je tak založena zejména na precedenčních soudních rozhodnutích,  

které jsou v systému common law základním právním pramenem i pracovního práva. 

Rozhodnutí soudů jsou zde aplikována zejména tehdy, pokud chybí výslovná zákonná 

úprava, a tím tak vyplňují mezery v zákoně. Jsem toho názoru, že pro účely porovnání 

institutu konkurenční doložky, její právní úpravy, charakteru i všech dalších zákonitostí 

v různých právních řádech, je vhodné tuto komparaci provést i z hlediska fungování 

právního řádu spočívající na jiném právním principu. 

Stěžejní roli mají v anglické právní úpravě precedenční soudní rozhodnutí.  

Jak uvádí A. Gerloch: „Soudní precedens je druh judikátu, tj. soudního rozhodnutí, 

které je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného, závazným  

pro obdobné případy v budoucnosti. Je uznáván jako formálně závazný pramen práva 

v angloamerickém typu právní kultury (judge made law, case law) a v mezinárodním 

právu.207“ Podstatou precedentu je, že v něm vyslovený právní názor je obecně závazný 

pro obdobné případy v budoucnu, čímž se stává pramenem práva,208 a zavazuje  

jako právní norma jednak soud, jenž ho vydal, a dále všechny nižší soudní instance. 

Precedenty jsou v zásadě vytvářeny prostřednictvím centrálních soudů, které rozhodují 

ve dvou stupních. V prvním stupni jako High Court of Justice (Vrchní soudní dvůr), 

                                                 
206 K tomu blíže: Gerloch, A. Teorie práva, 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 104 - 107 s.: „Common law 
je důležitým prvkem v rámci angloamerického typu právní kultury. Je to pojem o více významech. 
V nejširším slova smyslu je označením pro angloamerický typ právní kultury vůbec. V užším slova 
smyslu jde o tzv. obecné právo, tvořené soudními precedenty a obyčejovým právem ve Velké Británii. 
V nejužším smyslu jde o jeden ze dvou systémů soudcovského práva (vedle equity) ve Velké Británii. 
Vedle common law (ve smyslu obecného práva) existuje a má stále rostoucí význam i statutární právo 
(statute law), tvořené zákony a dalšími právními předpisy.“ 
207 Gerloch, A. Teorie práva, 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 71 s. 
208 K tomu podrobněji viz Gerloch, A. Teorie práva, 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 72 s.: „V podstatě 
jsou tedy precedenty charakterizovány dvěma základními znaky, kterými jsou: (i) originárnost 
(původnost) – precedent je první rozhodnutí v dané věci, (ii) formální obecná závaznost – precedens je 
závazný pro obdobné případy.“ 
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který se skládá ze tří oddělení: (i) Queen´s Bench Division (Královnina lavice),  

která rozhoduje např. o smlouvách; (ii) Chancery division (Kancléřská divize) 

rozhodující o procedurách a (iii) Family division (Rodinné oddělení). Druhý stupeň   

pak představuje  Court of Appeal (Apelační soud), přičemž nejvyšším soudem Anglie  

je House of Lords (Sněmovna lordů) rozhodující o opravných prostředcích  

proti rozhodnutí Apelačního soudu. Pro doplnění dodávám, že kromě uvedených soudů 

má soudní pravomoc také poradní orgán královny (tzv. Judicial Committee of the Privy 

Council).209 

 

5.1 Konkurenční jednání zaměstnance za trvání pracovního poměru  

 

5.1.1 Povinnost loajality 

 

V anglickém právním řádu jsou vzájemné vztahy mezi smluvními partnery,  

tj. mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, založeny zejména na svobodném smluvním 

principu. Podmínky jejich pracovněprávního vztahu jsou jednak výsledkem jejich 

vzájemné domluvy, na druhou stranu však musí být v souladu i s jinými právními 

skutečnostmi, jako jsou zákonné předpisy, ustálené zvyky, obyčejová pravidla, 

kolektivní dohody a zejména též i precedenční soudní rozhodnutí. 

Pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy, která dle čl. 230 zákona  

o zaměstnanosti,210 může být písemná i ústní.211 Dle zákona na ochranu zaměstnání212  

je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat tzv. „principal statement“ nebo „written 

statement of terms“, což je dokument, kde je upřesněna doba, místo a podmínky 

pracovního poměru zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen jej zaměstnanci vydat 

nejpozději do uplynutí druhého měsíce, kdy do zaměstnání nastoupil.213 

V samotném průběhu pracovního poměru si zaměstnanec osvojuje nové 

vědomosti, získává nové znalosti i zkušenosti, čímž jeho hodnota jako pracovní síly 
                                                 
209 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 170 s. 
210 Angl. Employment Relations Act 
211 Viz Blanpain, R. Labour law in motion: diversification of the labour force & terms and conditions of 
employment. The Hague: Kluwer law international, 2005. 51 s. 
212 Angl. Employment Protection Act 
213 K tomu probrobněji: Bowers, J. – Honeyball, S. Textbook on Labour Law. London: Blackstone Press 
Limited, 2000. 33 – 36 s. 
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stoupá. Stejně tak se ale i seznamuje s důvěrnými informacemi, s obchodním 

tajemstvím či s know-how podniku zaměstnavatele. V nejlepším zájmu zaměstnavatele 

je to, aby tyto informace byly chráněny před třetími osobami, potažmo pak i před 

samotnou konkurencí. Zejména tedy z tohoto důvodu je v době trvání pracovního 

poměru zaměstnanec povinen dodržovat vůči zaměstnavateli povinnost loajality neboli 

věrnosti (či „vzájemné důvěry“).214 Tato implicitně stanovená povinnost (výjimečně 

však může být i jako výslovně stanovená podmínka součástí smlouvy) zakazuje 

zaměstnanci, aby tyto důvěrné informace jakýmkoliv způsobem v průběhu pracovního 

procesu zpřístupňoval třetím osobám.215 Stejně tak jej zavazuje, aby pro zaměstnavatele 

pracoval loajálně a nečinil nic, co by bylo v rozporu s jeho zájmy. Tento institut v sobě 

zahrnuje zákaz konkurenčního jednání zaměstnance i ochranu důvěrných informací.216  

V průběhu pracovního poměru je zaměstnanec oprávněn hledat si zaměstnání 

nové, aniž by tak princip loajality porušoval, a tím poškozoval zájmy zaměstnavatele. 

Jedná se totiž pouze o připravovanou změnu zaměstnání, je však patrné, že soud musí 

vždy každý případ posuzovat samostatně.217 Tak například v případu Adamson v. B & L 

Cleaning Services Ltd218 se zaměstnanec přihlásil do konkurzního řízení, zaměstnavatel 

ho za to propustil, protože v tom viděl porušení smluvní povinnosti loajality.  

Pan Adamson se bránil tím, že má právo si hledat nové zaměstnání, aniž by tím své 

závazky vůči zaměstnavateli porušoval. Soud tak rozhodl ve prospěch zaměstnance,  

ten je oprávněn hledat si nové zaměstnání, aniž by nějak svého zaměstnavatele 

poškozoval či porušoval své povinnosti. Zaměstnanec má tudíž právo hledat si nové 

zaměstnání u konkurence či naznačit, že má v úmyslu se zaměstnavatelem v budoucnu 

soutěžit, přičemž na základě takového prohlášení jej nelze za trvání zaměstnání 

považovat za konkurujícího svému zaměstnavateli.219  

Jako příklad porušení povinnosti loajality můžeme uvést případ  

Sanders v. Parry.220 Právní koncipient, který byl zaměstnán u advokáta, uzavřel 

                                                 
214 Angl. Duty of fidelity or loyalty 
215 Srov. Collins, H. – Dewing, K. – McColgan, A. Labour Law Text and Materials. Oregon: Oxford and 
Portland, 2005. 151 s. 
216 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 171. s. 
217 K tomu dále viz: http://www.grb.uk.com/implied-terms-for-employers.0.html 
218 [1995] IRLR 193, EAT (EAT = Employment Appeals Tribunal) 
219 Srov. Šimečková, E. – Vystrčilová, R. Konkurenční jednání zaměstnance v anglickém právu. Právo  
a zaměstnání, 2003, č. 7-8. 11 s.; k tomu obdobně Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. 
Praha : Linde, 2008. 174, 175. s. 
220 [1967] 1 WLR 753 (QB) (QB = Queen´s Bench; Division of High Court) 
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smlouvu s jeho důležitým klientem, v níž došlo k dohodě, že bude tohoto klienta 

zastupovat sám. Tím tak došlo k porušení jeho závazku věrnosti vůči zaměstnavateli, 

protože úmyslné jednání, vedoucí k převedení klienta svého zaměstnavatele na sebe,  

je považováno za úmyslné jednání s cílem zaměstnavatele poškodit. Není totiž přípustné 

získávat zákazníky od svého zaměstnavatele, a pak je převést na svoji konkurenční 

firmu. Obdobně tomu bylo i v kauze Wessex Dairies Ltd v. Smith,221 kde pan Smith 

pracoval jako roznašeč mléka a v poslední den svého pracovního poměru  

u zaměstnavatele přesvědčoval zákazníky, aby své zakázky převedli na něj. Soudem 

bylo toto jednání stejně jako v předchozím případě považováno za porušení loajality  

ve vztahu k jeho zaměstnavateli.222 

Soudy také řešily otázku týkající se výkonu dalšího pracovního poměru 

souběžně s hlavním pracovním poměrem u zaměstnavatele. V případu Nova Plastics 

Ltd v. Froggatt223 bylo soudem judikováno, že se nejedná o porušení povinnosti 

loajality vůči zaměstnavateli, pokud zaměstnanec ve svém volném čase příležitostně 

pracuje pro konkurenční společnost, a tato činnost neznamená pro hlavního 

zaměstnavatele žádnou újmu či škodu.224 Pokud by si však zaměstnanec v průběhu 

stávajícího pracovního poměru založil svoji vlastní firmu se shodným předmětem 

podnikání, je očividné, že tím by svému zaměstnavateli konkuroval, a tudíž by princip 

loajality porušoval. 

Někteří autoři225 jsou v této souvislosti toho názoru, že cílem státu, jakožto 

nositele spravedlnosti, musí být ochrana zaměstnance (jako slabší smluvní strany) před 

převahou zaměstnavatele a jím stanovených podmínek, které si může klást v pracovní 

smlouvě. Soud tak nemůže vydat takové rozhodnutí, kterým by zaměstnance dostal  

do neřešitelné situace a zároveň pozice, že je bez finančních prostředků,  

nemá kde pracovat, a jedinou možností je návrat k původnímu zaměstnavateli.226  

                                                 
221 [1935] 2 Q. B. 80, CA (CA = Appeal cases) 
222 Srov. Bowers, J. – Honeyball, S. Textbook on Labour Law. London: Blackstone Press Limited, 2000. 
56 s. 
223 [1982] I.R.L.R. 146, EAT 
224 Viz Bowers, J. – Honeyball, S. Textbook on Labour Law. London: Blackstone Press Limited, 2000.  
56 s. 
225 Např. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 175 s. 
226 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 175 s. 
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5.1.2 Povinnost mlčenlivosti a povaha důvěrných informací 

 

V samotném průběhu pracovního poměru se zaměstnanec dostává do kontaktu 

s důvěrnými informacemi, potažmo i s obchodním tajemstvím zaměstnavatele. 

Povinnost loajality k zaměstnavateli obecně obsahuje i povinnost mlčenlivosti,  

což znamená, že zaměstnanec nesmí tyto informace ani obchodní tajemství 

zaměstnavatele vyzradit třetím osobám či jinak zneužít, neboť tím by mohlo dojít 

k poškození zaměstnavatele, a celkově k újmě jeho podniku. Po skončení pracovního 

poměru je povinen tento závazek dodržovat jen ve vztahu k obchodnímu tajemství.  

Poskytnutí důvěrné informace je považováno za neslučitelné se vztahem 

založeným na vzájemné důvěře. Závazek ochrany informací je pak pouze nástrojem 

k interpretaci, slouží k definování jiných implikovaných podmínek. Zaměstnanec  

je tedy povinen dané informace používat pouze k účelu, k němuž mu byly svěřeny.227  

Je však možné se setkat i s určitými výjimkami v souvislosti s uchováváním informací, 

a to tehdy, pokud se jedná o veřejný zájem. Za takové situace se nebude jednat  

o porušení implikované smluvní povinnosti věrnosti, když zaměstnanec informace  

ve veřejném zájmu poskytne oprávněné autoritě. Soud tímto způsobem judikoval 

zejména v precedenčním rozhodnutí Initial Services Ltd v Putterill,228 kde zaměstnanec, 

vedoucí prodeje, zveřejnil do novin informaci, o které se domníval, že usvědčuje jeho 

zaměstnavatele z porušování zákona o omezení obchodních praktik.229 Soud uznal,  

že se v tomto případě nejednalo o porušení povinnosti loajality, protože zde byl 

oprávněný a proporcionální veřejný zájem, a to i přesto, že zveřejnění proběhlo v tisku,  

a nikoliv u veřejné a oprávněné autority.230 

Významným precedenčním rozhodnutím, jenž se týká povinnosti nezveřejňovat 

informace, je případ Faccenda Chicken Ltd. v. Fowler231. Zde byly vyjádřeny různé 

režimy utajení v souvislosti s různými druhy informací v různých stadiích pracovního 

poměru. Skutkově se jednalo o to, že žalobcův obchodní zástupce opustil firmu a založil 

si vlastní konkurenční podnik, kam odešlo ještě dalších osm zaměstnanců. Zaměstnanci 

znali nejen jména a adresy žalobcových zákazníků, ale detailně také trasy mrazících 

                                                 
227 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 177 s. 
228 [1968] 3 1 QB 396. 
229 Restrictive Trade Practices Act 1956 
230 Viz Desmond, H. – Antill, D. Employment law. London: Sweet & Maxwell, 1998. 112, 113 s. 
231 [1986] I. C. R. 297, CA 
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vozů, požadavky klientů, časy doručování zboží a také informace o cenách. Aby bylo 

možné definovat, zda určitou informaci lze zařadit mezi informace důvěrné, a také 

z důvodu předcházení zneužití těchto informací ve prospěch třetích osob, vymezil 

Apelační soud podmínky, dle kterých je nutno se při posuzování řídit: 

a) Povaha zaměstnání: zaměstnání, při kterém se s „důvěrnými“ informacemi 

pracuje každodenně, vyžaduje přísnou povinnost zachovávat důvěrnost, 

protože od zaměstnance se očekává, že si uvědomuje citlivost informací  

ve vyšší míře než ten, kdo se s těmito informacemi dostane do styku pouze 

zřídka nebo náhodně; 

b) Povaha informace samotné: informace bude chráněna tehdy, pokud  

ji můžeme klasifikovat jako obchodní tajemství nebo materiál, který i kdyby 

nebyl řádně označen jako obchodní tajemství, za všech okolností  

by vykazoval tak vysokou míru důvěrnosti, že by vyžadoval stejnou míru 

ochrany, jako by obchodním tajemstvím byl; 

c) Zda zaměstnavatel zaměstnanci důvěrnost dané informace zdůraznil: postoj 

zaměstnavatele vůči dané informaci by mohl poskytovat důležitý důkaz  

pro rozhodování o tom, zda má tato informace být odůvodněně považována 

za obchodní tajemství; 

d) Zda příslušná informace může být snadno oddělena od informací dalších, 

které jsou zaměstnanci poskytnuty k volnému použití nebo poskytnutí.232  

Soud v tomto případu judikoval, že informace, které zaměstnanci získali v původním 

zaměstnání a poté využili pro svoje podnikání, nebyly považovány za důvěrné,  

a to zejména z hlediska zhodnocení všech čtyř výše zmíněných parametrů. 

Obecně je tedy implikovaná povinnost ochrany důvěrných informací 

samostatnou povinností zaměstnance v průběhu pracovního poměru a jako taková  

je oddělena od povinnosti loajality. Není možné zpochybnit to, že výše zmíněné 

parametry důvěrné informace musí být vždy pečlivě identifikovány a také odděleny  

od „jednotlivých schopností a zkušeností zaměstnance“, které v průběhu zaměstnání  

i právě díky těmto informacím a poznatkům získal či dále rozvíjel. Zákon však neklade 

žádná omezení pro využití těchto dovedností v případě, že zaměstnanec místo opustí  

                                                 
232 Viz Desmond, H. – Antill, D. Employment law. London: Sweet & Maxwell, 1998. 105, 106 s.; k tomu 
shodně Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 178, 179 s.; obdobně 
Lockton, D. J. Employment Law. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 394, 395 s.  
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a začne pracovat pro zaměstnavatele jiného. Toto rozhodnutí bylo však často velmi 

kritizováno.233 234 

 

5.1.3 „Garden leave“ 

 

Zaměstnavatel a zaměstnanec jsou oprávněni si smluvně dohodnout,  

že v případě ukončení pracovního poměru budou i nadále po určitou dobu přetrvávat 

pro zaměstnance povinnosti vyplývající pro něj z principu loajality, tedy, že zákaz 

konkurenčního jednání bude trvat určitou dobu následující po právních krocích 

vedoucích ke skončení pracovního poměru. Jinými slovy to znamená, že zaměstnanec 

nebude po určitou, pevně stanovenou dobu, ve formě doby výpovědní, oprávněn 

vykonávat pro jiného zaměstnavatele činnost, která by se v předmětu činnosti shodovala 

s předmětem činnosti jeho bývalého zaměstnavatele. De facto tak bude zaměstnanec 

stále od zaměstnavatele dostávat určitou finanční částku (její výše je ponechána zcela 

v kompetenci smluvních stran, lze ale usuzovat, že se zřejmě bude jednat o částku 

rovnající se výši průměrného platu zaměstnance), a to i přesto, že pro něj již žádnou 

práci vykonávat nebude. Zaměstnanec je tak do jisté míry omezen na svém právu  

na realizaci práce, a v mnoha případech (zejména tehdy, pokud se nemůže pracovně 

profilovat v jiných oborech) je tak povinen zůstat po určitou dobu doma a pobírat  

od bývalého zaměstnavatele smluvenou částku. Tato podmínka se ve smlouvě 

nepředpokládá, tudíž musí být přesně stanovena jako výslovná podmínka v pracovní 

smlouvě.  

Otázkou zůstává, co se stane za situace, pokud zaměstnanec tuto svoji povinnost 

poruší a konkurenční činnost vůči svému bývalému zaměstnavateli vykonává. 

Zaměstnavatel je tak oprávněn bývalého zaměstnance žalovat u soudu a požadovat 

vydání předběžného opatření, prostřednictvím kterého by se dožadoval plnění 

smluvených povinností zaměstnance, a tudíž zákaz této konkurenční činnosti.  

Na druhou stranu by bylo možné, v případě smluvení této „garden leave“ klauzule, 

                                                 
233 Nezávisle na tom, zda tato kritika byla oprávněná, přístup v tomto případu představuje odklon od 
práva, jak bylo chápáno dříve, např., že navrhlo důkladnou definici věcí, které do obou kategorií spadají. 
– dále k tomu viz  Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 188 s. 
234 Srov. Bowers, J. – Honeyball, S. Textbook on Labour Law. London: Blackstone Press Limited, 2000. 
56, 57 s. 
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namítat kolizi se základními právy zaměstnance jako občana, jemuž je právo na práci 

omezováno, přičemž i trh postrádá volný pohyb pracovních sil.235 

Proto je tedy nutné postupovat při jejím posuzování vždy individuálně  

a mít na vědomí to, že může být snadno zneužita. Soudy tak soudní příkaz zákazu 

činnosti nevydají tehdy, pokud je sjednaná lhůta neúměrně dlouhá anebo pokud  

by se měl zaměstnanec vzdát výkonu činnosti, která není přímo konkurenční vůči 

podnikání jeho bývalého zaměstnavatele. Soudy také mohou rozhodnout, že povinnost 

zaměstnance dodržovat zákaz konkurence trvá jen po dobu, kdy mu zaměstnavatel platí 

finanční kompenzaci za jeho dodržování.236 

Soud je taktéž oprávněn smluvenou dobu v odůvodněných případech zkrátit. 

V případu GFI Group Inc. V. Eaglestone237 bylo soudním příkazem nařízeno,  

že je zaměstnanec povinen dodržovat 13ti týdenní dobu zákazu konkurenčního jednání. 

Přestože zaměstnavatel původně požadoval dodržení původně smluvené lhůty 20 týdnů, 

soud uznal, že kontakty, zkušenosti a znalosti, které zaměstnanec získal u původního 

zaměstnavatele, by mohly tohoto zaměstnavatele poškodit. Soud tedy tuto povinnost 

uznal, ale zkrátil ji, a to zejména z toho důvodu, že u konkurenta již pracovali další  

dva zaměstnanci, kteří museli dodržet zákaz pouze na dobu 4 týdnů. 238 

 

5.1.4 „The springboard doctrine“ – doktrína odrazového můstku 

 

Zaměstnanec se v průběhu pracovního poměru může dostávat do kontaktu 

s důvěrnými informacemi. I když si smluvní strany mezi sebou nesjednají klauzuli 

„garden leave“ či tzv. restriktivní doložku (viz podkapitola 5.2), které by tak tyto 

důvěrné informace po určitou dobu chránily, přesto zaměstnanec nesmí tyto informace 

využít jako tzv. odrazový můstek pro svoje podnikání či další zaměstnání. Tím by totiž 

zaměstnanec požíval neoprávněně určitých výhod vyplývajících z poznatků,  

                                                 
235  Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 181 s. 
236 Srov. Bowers, J. – Honeyball, S. Textbook on Labour Law. London: Blackstone Press Limited, 2000. 
39, 40 s.; k tomu obdobně: Collins, H. – Dewing, K. – McColgan, A. Labour Law Text and Materials. 
Oregon: Oxford and Portland, 2005. 90 s. 
237 [1994] IRLR 119 
238 Viz Bowers, J. – Honeyball, S. Textbook on Labour Law. London: Blackstone Press Limited, 2000.  
40 s.; srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 182, 183 s.; k tomu 
podobně: Collins, H. – Dewing, K. – McColgan, A. Labour Law Text and Materials. Oregon: Oxford and 
Portland, 2005. 90 s. 
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které obdržel ve svém původním zaměstnání, a tak by se ocitl ve výhodnějším postavení 

vůči konkurentům, a poškozoval svého původního zaměstnavatele.  

Soudy tak stanovily výjimku z principů stanovených v případu Faccenda 

Chicken Ltd v. Fowler (k tomu viz výše). Vychází se ze zásady equity (zásada 

spravedlnosti), prostřednictvím níž jsou po skončení zaměstnání chráněny i takové 

informace, které jsou na hranici obchodního tajemství, byly získány během pracovního 

poměru, a po jeho skončení dávají bývalým zaměstnancům zvýšené šance na úspěch.239   

Jak bylo řečeno v případu Seager v. Copydex Ltd.,240 zákon nemá pro tyto 

případy výslovné ustanovení, nevychází se z implikovaných povinností, ale naopak 

z obecných ekvitních principů o tom, že ten, kdo obdržel důvěrné informace,  

z nich nemá požívat nečestných výhod. Stejně tak tyto informace nesmí využívat  

na úkor a k poškození toho, od koho je obdržel, pokud mu tato osoba k tomu nedá 

výslovný souhlas.241  

Tato problematika byla více rozvedena v případu Terrapin Ltd v. Builder´s 

Supply Co.,242 ve kterém bylo judikováno, že „ (…) základem je to, že osoba, která 

obdržela důvěrné informace ve svém bývalém zaměstnání, není oprávněna je využít 

jako „odrazový můstek“ pro svoji další činnost, protože tím by tak poškozovala zájmy 

svého bývalého zaměstnavatele a neoprávněně by požívala výhod z nich plynoucích.“243  

Tato „doktrína odrazového můstku“ však není časově neomezena, což je zřejmé 

zejména z toho, že by tak docházelo k omezování zaměstnance,  

a potažmo i ke zkracování jeho práva na práci, protože by tak vždy musel pečlivě 

sledovat, zda stávající klient nebyl v minulosti i klientem jeho bývalého zaměstnavatele. 

Tak bylo judikováno v případu Potters – Ballotini v. Weston-Baker,244 kde soud jasně 

vyslovil myšlenku, že „můstek nesmí trvat věčně“, vždy zde musí být stanovena určitá 

lhůta co do doby jejího trvání. V posuzování lhůty se tak vždy bude postupovat 

individuálně a s přihlédnutím k ostatním podmínkám, které byly ve smlouvě s bývalým 

                                                 
239 Srov. Desmond, H. – Antill, D. Employment law. London: Sweet & Maxwell, 1998. 110, 111 s.; 
shodně Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 180 s. 
240 [1969] 2 All E.R. 718, CA. 
241 Viz Desmond, H. – Antill, D. Employment law. London: Sweet & Maxwell, 1998. 110, 111 s.;  
obdobně Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 180 s. 
242 [1960] R.P.C. 128. (RPC = Restrictive Practices Court) 
243 Srov. Desmond, H. – Antill, D. Employment law. London: Sweet & Maxwell, 1998. 110, 111 s.; 
k tomu podobně: http://india.smetoolkit.org/india/en/content/en/39711/What-is-Spring-Board-Doctrine-
24-2-2006-?view=print 
244 [1977] R.P.C. 202, CA. 
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zaměstnancem stanoveny, čímž by se dalo „odhadnout“, jak dlouhá lhůta bude 

považována za oprávněnou.245 

Po ukončení základního pracovněprávního vztahu je zaměstnavatel chráněn před 

zneužitím informací, které zaměstnanec získal za trvání pracovního poměru, přičemž 

zákonná ochrana se vztahuje pouze na obchodní tajemství. Pokud bývalý zaměstnanec 

získal neoprávněně výhodu ve svém podnikání pomocí informací, jež si osvojil 

v pracovním poměru, může být soudem vydáno předběžné opatření. Pokud však 

zaměstnavatel projeví vůli ochránit takové informace (blížící se obchodnímu tajemství) 

i po skončení pracovního poměru, musí to sjednat se zaměstnancem ve smlouvě ještě 

v průběhu trvání pracovního poměru.246 

 

5.2 Konkurenční jednání zaměstnance po skončení pracovního poměru  

– restriktivní doložka 

 

5.2.1 Právní charakter 

 

Implikovaná povinnost loajality se po skončení pracovního poměru týká pouze 

informací spadajících do kategorie obchodního tajemství, což znamená, že ostatní 

informace, ačkoliv by mohly být citlivé, chráněny z povahy tohoto institutu nejsou. 

Dále pak, jak již bylo výše uvedeno, existují zde i povinnosti vyplývající ze sjednané 

klauzule „garden leave“ či povinnosti týkající se zákazu využívat tyto informace jako 

základ pro své vlastní podnikání či ve prospěch nového zaměstnavatele v podobě 

doktríny odrazového můstku. 

 Pokud se však zaměstnavatel domnívá, že povaha důvěrných informací, které 

zaměstnanec v průběhu pracovního poměru získal, je natolik citlivá, odůvodňuje – li to 

veřejný zájem a je-li to nezbytné pro ochranu odůvodněných zájmů zaměstnavatele,  

je možné se zaměstnancem sjednat i tzv. restriktivní doložku.247  

                                                 
245 Srov. Desmond, H. – Antill, D. Employment law. London: Sweet & Maxwell, 1998. 112 s. 
246 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 181 s. 
247Angl. – „Restrictive covenant“; v anglickém právním řádu se v oblasti pracovního práva setkáváme 
s pojmem restriktivní doložky, pojem je širší než význam pojmu konkurenční doložky v našem právním 
řádu. Pojem „konkurenční doložka“ se využívá spíše v obchodním právu, a znamená zákaz obchodní 
soutěže.  
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 Zákazy a povinnosti, které jsou obsahem restriktivní doložky bývají uvedeny 

přímo v pracovní smlouvě nebo v samostatné dohodě. Doložka sice brání svobodnému 

obchodu, ale pokud je oběma stranami uznána jako přiměřená a současně nestojí proti 

veřejnému zájmu, je považována za platnou; důkazní břemeno v otázce přiměřenosti  

je však na zaměstnavateli.248  

Restriktivní doložku můžeme chápat jako „slib zaměstnance“, výslovně 

sjednaný v pracovní smlouvě, v němž se zaměstnanec zavazuje, že se po skončení 

pracovního poměru po určitou dobu zdrží takové výdělečné činnosti,  

kterou by  bývalému zaměstnavateli konkuroval. Soudy jsou však vždy při posuzování 

platnosti takovéto dohody obezřetní, protože se nemůže jednat o jednostranné 

znevýhodnění zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele, vždy je nutná rovnováha mezi 

oběma smluvními stranami. Na jedné straně je to odůvodněná ochrana zájmů 

zaměstnavatele, na straně druhé pak zaměstnanec, který má legitimní právo na práci  

dle svého výběru a představ.249 Důležité je také to, aby doložka byla sjednána  

již v průběhu pracovního poměru, a nikoliv na jeho konci, neboť pak by nebyla soudně 

vymahatelná.  

 V případě, že restriktivní doložka není sjednána, implikovaná povinnost loajality 

a zákazu konkurenčního jednání nemůže být prodloužena i na dobu po skončení 

pracovního poměru tím způsobem, že by zaměstnavatel po sjednanou dobu bývalému 

zaměstnanci vyplácel určitou částku a byl by tak legitimně oprávněn vyžadovat z jeho 

strany zdržení se konkurenční činnosti. V případu J A Mont (U.K.) Ltd v. Mills250 soud 

rozhodl, že dohoda o skončení pracovního poměru obsahující závazek zaměstnance,  

že po dobu jednoho roku nebude za úplatu vykonávat  konkurenční činnost vůči 

bývalému zaměstnavateli, byla příliš rozsáhlá, a tudíž neplatná. Apelační soud v tomto 

případě odmítl argument, že zaměstnanec byl povinen tento závazek dodržovat z toho 

titulu, že mu byla po dobu jednoho roku vyplácena finanční částka. Soud dále dovodil, 

že dobu jednoho roku nemůžeme srovnávat s přiměřenou dobou stanovenou v klauzuli 

„garden leave“, protože v tomto případě již zaměstnanec není u zaměstnavatele 

zaměstnán; povinnost věrnosti tak skončila v okamžiku skončení pracovního poměru.251 

                                                 
248 Srov. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 185 s. 
249 K tomu podobně: Bowers, J. – Honeyball, S. Textbook on Labour Law. London: Blackstone Press 
Limited, 2000. 36 s. 
250 [1993] I.R.L.R. 172, CA. 
251 Viz Desmond, H. – Antill, D. Employment law. London: Sweet & Maxwell, 1998. 114 s. 
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 V precedenčním rozhodnutí Credit Suisse Asset Management Ltd  

v. Armstrong252 byly formulovány základní všeobecné zásady pro posuzování 

konkurenčního jednání ze strany zaměstnance. Zde byla vyjádřena tzv. „zásada 

veřejného zájmu“ jako „příležitost jednotlivce k udržování a uplatňování svých 

dovedností“. Soudy v důsledku toho stanovily přísné limity pro to, jaká omezení 

konkurence budou považována za akceptovatelná a za přiměřená s ohledem na zájmy 

stran a zájem veřejný. Zaměstnavatel se nemůže chránit jednoduše z toho důvodu,  

že konkurenční jednání jeho bývalého zaměstnance by způsobilo újmu jeho podnikání. 

Jakýkoliv nárok na ochranu musí být založen na zjištění toho, že zaměstnanec získal  

ke škodě na majetku zaměstnavatele nějaké výhody, v případě kterých by bylo 

nespravedlivé dovolit zaměstnanci, aby si je přisvojil pro svou vlastní potřebu. 

Zaměstnavatel musí navíc soud ujistit, že omezení jsou adekvátní ochranou jeho zájmů, 

že nejsou širší nebo delší ve svém trvání, než je nezbytně nutné k ochraně jeho 

zákonných vlastnických práv.253  

 

5.2.2 Legitimní zájem na straně zaměstnavatele 

 

K tomu, aby byla restriktivní doložka platná a účinná, je zapotřebí,  

aby existovala určitá vlastnická práva zaměstnavatele, k jejichž ochraně by doložka 

směřovala. Jinými slovy, zaměstnavatel musí dokázat, že disponuje obchodním 

tajemstvím, výrobní technologií či má takové obchodní kontakty, jejichž prozrazení třetí 

osobě či jejich zneužití by zaměstnavateli způsobilo škodu. Navíc pak také musí 

prokázat, že zaměstnanec se v průběhu svého pracovního poměru k těmto informacím 

dostal a zná je, či je v takové pozici, kdy by mohlo dojít k situaci, že by získal klientelu 

zaměstnavatele pro své budoucí zaměstnání. Ovšem i tento požadavek má svá omezení; 

zaměstnavatel tak nemůže uzavřít se zaměstnancem restriktivní doložku týkající  

se všech informací, ale pouze těch, které v průběhu svého pracovního poměru  získal  

a měl možnost si osvojit. V případu Herbert Morris Ltd v. Saxelby254 byla  

se zaměstnancem uzavřena restriktivní doložka zakazující zaměstnanci,  

                                                 
252 [1996] I.R.L.R. 450 at 454, CA 
253 Srov. Desmond, H. – Antill, D. Employment law. London: Sweet & Maxwell, 1998. 115, 116 s.;  
k tomu obdobně: Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 186 s. 
254 [1916] 1 AC 688 
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aby následujících sedm let po skončení pracovního poměru vykonával konkurenční 

činnost. Zaměstnanec však nebyl obeznámen se obchodním tajemstvím zaměstnavatele 

a ani neměl kontakty na jeho obchodní klientelu. Disponoval pouze vlastními 

technickými dovednostmi a znalostmi. Soud tedy rozhodl, že doložka byla neplatná, 

protože jejím cílem bylo bránit zaměstnanci ve výkonu činnosti, což v tomto případu 

nebylo z hlediska oprávněných zájmů zaměstnavatele odůvodněné.255 

Obchodní tajemství nebo určitá výrobní technologie nemusí být patentovány, 

aby získaly ochranu. Musí však obsahovat důvěrná data, tato nesmí být snadno 

dostupná veřejnosti (např. veřejně publikována) a musí být rozsáhlejší než jsou znalosti 

zaměstnance, které získal v průběhu zaměstnání samotného. Platné restriktivní doložky 

omezovaly zaměstnance ve využití výrobních technologií či vzorců pro výrobu určitých 

produktů, znalosti designu produktů či detailních znalostí utajených pracovních postupů 

v určitém specializovaném oboru činnosti.256 Termín „obchodní tajemství“ však musí 

být interpretován v širším kontextu vysoce důvěrných informací mimo vědeckou  

či technickou sféru. V tomto smyslu je možné za obchodní tajemství považovat 

informace o cenách (klasickým příkladem je cena uvedená v nabídce do výběrového 

řízení). V určitých případech může do této kategorie spadat i seznam zákazníků a zboží, 

které kupují. Na druhou stranu, jak již bylo soudy několikrát judikováno, informace  

o solventnosti firmy nebo vztahy k její mateřské společnosti se za obchodní tajemství 

nepovažují, ovšem měly by být zahrnuty mezi informace důvěrné.257 

Stejně tak jako obchodní tajemství, i obchodní klientela či kontakt se zákazníky 

také spadají do legitimního zájmu zaměstnavatele. Zaměstnavatel se může 

prostřednictvím restriktivní doložky chránit pouze vůči těm zaměstnancům,  

kteří se v průběhu svého pracovního poměru dostali do kontaktu se zákazníky 

zaměstnavatele, a u nichž tak hrozí nebezpečí, že tito klienti budou zaměstnance  

po skončení jeho pracovního poměru „následovat“, a dojde tak k přetažení této klientely 

na bývalého zaměstnance či jeho nového zaměstnavatele. Tak bylo judikováno 

například v případu  Strange v. Mann,258 kde zaměstnanec, manažer v sázkové 

kanceláři, měl v pracovní smlouvě sjednánu restriktivní doložku, která mu zakazovala, 

                                                 
255 Srov. Lockton, D. J. Employment Law. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 397 s. 
256 Viz Lockton, D. J. Employment Law. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 397 s. 
257 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 179 s. 
258 [1965] 1 All ER 1069 
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aby po skončení pracovního poměru navazoval vztahy a spolupracoval ve stejné 

profesionální sféře s klienty zaměstnavatele, a to v rozsahu 12 mil. Soud konstatoval,  

že ačkoliv byl zaměstnanec v průběhu svého pracovního poměru v kontaktu s obchodní 

klientelou zaměstnavatele, přesto měl na zákazníky zaměstnavatele malý vliv,  

protože přijímal sázky výhradně po telefonu, čili nikoliv osobně. Z tohoto důvodu zde 

legitimní zájem zaměstnavatele chyběl, a proto restriktivní doložka nebyla platná.259  

 

5.2.3 Časový a prostorový rozsah restriktivní doložky 

 

Stejně tak jako v našem právním řádu, i v anglickém právním řádu se setkáváme 

s kritérii, které se týkají časového a prostorového rozsahu restriktivní doložky.  

Je zřejmé, že z hlediska povahy synallagmatického právního vztahu mezi smluvními 

stranami, nemůže být bývalý zaměstnanec omezen na svých právech více,  

než – li je nezbytně nutné. Restriktivní doložka tak, pokud zde existuje legitimní  

a oprávněný zájem na straně zaměstnavatele, musí obsahovat informace týkající  

se jednak časového období a dále pak prostorové oblasti, v níž je zaměstnanci po tuto 

pevně stanovenou dobu konkurenční činnost zakázána. Zajímavé je, že judikatura  

se vždy zabývá každým individuálním případem zvlášť, a doposud jí nebylo vymezeno, 

jaká lhůta a jak široce vymezená oblast by měly být obsahem restriktivní doložky.  

Při jejím posuzování se tak vždy bude postupovat individuálně, s ohledem  

na charakteristiku každého jednotlivého případu, a sledovat se bude také hledisko 

proporcionality. 

V případu Office Angels v. Rainer-Thomas and O´Connor260 byla  

se zaměstnancem sjednána restriktivní doložka, zakazující zaměstnanci, aby v době 

šesti měsíců bezprostředně následujících po skončení pracovního poměru navazoval 

kontakty či spolupracoval s osobami či firmami, které byly klienty zaměstnavatele 

v době trvání jeho pracovního poměru. Stejně tak se týkalo omezení i prostoru, doložka 

zakazovala zaměstnanci, aby pracoval pro jiného zaměstnavatele či na svůj vlastní účet 

v profesionální oblasti, v níž pracoval déle než čtyři týdny v posledních šesti měsících 

svého zaměstnání, a to s dosahem 3000 metrů. Společnost tak v okamžiku,  

                                                 
259 Srov. Lockton, D. J. Employment Law. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 398 s. 
260 [1991] I.R.L.R. 214, CA. 
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kdy zaměstnanec začal působit pro jinou společnost, požadovala vydání soudního 

zákazu činnosti, neboť dle ní tímto zaměstnanec porušil podmínky stanovené 

v restriktivní doložce. Apelační soud konstatoval, že restriktivní doložky jsou 

posuzovány jako platné tehdy, pokud zaměstnavatel disponuje určitými majetkovými 

hodnotami či aktivy, které je potřeba chránit, a jejichž zneužití zaměstnancem by mu 

přineslo neoprávněné výhody. Soud dále konstatoval, že v tomto případě zaměstnavatel 

dostatečně neprokázal (důkazní břemeno je na zaměstnavateli, viz výše), že omezení 

nebylo širší, než bylo nutné z hlediska jeho oprávněných zájmů. Restriktivní doložka  

se totiž vztahovala na 6 000 – 7 000 klientů a 34 profesionálních oblastí, přestože se 

zaměstnanec za trvání svého pracovního poměru dostal do kontaktu pouze  

se 100 klienty, a to navíc pouze telefonicky. Z tohoto důvodu byla doložka neoprávněně 

široká. Co se týče prostorového vymezení, soud byl toho názoru, že doložka postrádá 

svůj účel, neboť ve většině případů byl kontakt s klienty uskutečňován pouze 

telefonicky z kanceláře zaměstnance, přičemž její samotné umístění nebylo relevantní. 

K tomu, aby byla doložka platná, by bylo nutné, aby omezení pokrývalo skutečné 

oblasti, v nichž zaměstnanec působil. Z těchto důvodů byla doložka shledána neplatnou, 

neboť z hlediska sjednaného časového a prostorového vymezení nebyla pro ochranu 

zájmů zaměstnavatele nejen nezbytná, ba ani vhodná.261 

Při posuzování, zda jisté omezení má přijatelný časový i místní rozsah, narážíme 

na limit daný obecně, jehož interpretace bude ve velké míře záležet na posouzení 

soudem. Obecné vodítko při posuzování takové přijatelnosti týkající se časového 

rozsahu ustanovení nacházíme v případu Steenhouse, kde je uvedeno, že „ (…) je na 

soudu, aby poté, co se co možná nejlépe seznámí s fakty i okolnostmi podnikání 

zaměstnavatele a podstatou zájmů zaměstnavatele, jež mají být chráněny, rozhodl,  

zda doba trvání je přiměřená či nikoliv“. Stejně tak i určení rozsahu zeměpisné oblasti, 

která bude soudem uznána za přijatelnou, se značně liší zejména v závislosti na povaze 

a charakteru zaměstnání.262 

                                                 
261 Srov. Desmond, H. – Antill, D. Employment law. London: Sweet & Maxwell, 1998. 116, 117 s; 
k tomu obdobně: Bowers, J. – Honeyball, S. Textbook on Labour Law. London: Blackstone Press 
Limited, 2000. 38 s. 
262 K tomu podrobněji viz. Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 192 s. 
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5.2.4 Existence veřejného zájmu 

 

I tehdy, pokud zaměstnavatel prokáže, že má oprávněný zájem na ochraně, 

restriktivní doložka bude stále považována za neplatnou, pokud soud stanoví, že zde 

chybí existence veřejného zájmu. Obecně existují tři způsoby, kdy doložka může být 

považována za neplatnou právě z důvodu absence veřejného zájmu.263  

Za prvé, doložka je velmi široká a dává zaměstnavateli více ochrany,  

než ve skutečnosti potřebuje,  protože de facto tak brání zaměstnanci, aby vykonával 

jakékoliv zaměstnání, a to i takové, kde by konkurenční činnost vůči bývalému 

zaměstnavateli nevykonával. Zájem, který je zde chráněn je tak vymezen příliš široce. 

V případě Fellowes & Son v. Fisher264 byl koncipient zaměstnán advokátní kanceláří  

ve Walthamstow zabývající se právem majetkových převodů. Ve smlouvě bylo 

stanoveno, že v případě skončení pracovního poměru nebude po dobu pěti let 

zaměstnán, či se sám zabývat právnickou profesí, a to nikde v oblasti Walthamstow ani 

Chingford, či spolupracovat s jakoukoliv osobou, která byla klientem firmy v období, 

kdy byl jejím zaměstnancem. Apelační soud rozhodl, že tímto restriktivní doložka 

bránila zaměstnanci ve výkonu jakékoliv právnické profese, zahrnující i samosprávu. 

Tímto tak byla doložka mnohem širší v legitimním omezení zaměstnance, a proto byla 

soudem shledána neplatnou.  

Za druhé, doložka může být příliš široká ve vymezení prostorového působení, 

čímž by také dávala zaměstnavateli více ochrany, než by ve skutečnosti potřeboval. 

Tento případ může nastat tehdy, pokud zde není vymezen prostor jejího působení, čímž 

se tak doložka stává aplikovatelnou celosvětově. Jiná situace může nastat tehdy,  pokud 

zaměstnavatel neoprávněně brání zaměstnanci, aby působil v určité oblasti, kde však, 

z důvodu absence svého působení či zájmu, žádnou ochranu nepotřebuje.  

V případu Greer v. Sketchley Ltd265 zaměstnavatel, který působil ve střední části Anglie 

a v Londýně, zamýšlel rozšířit svůj podnik na národní úroveň, takže v restriktivní 

doložce se zaměstnancem sjednal prostorové omezení na národní úrovni,  

přestože v době jejího sjednání na této úrovni ještě nepůsobil. Soud rozhodl, že doložka 

byla příliš široká, a proto neplatná, a to zejména z toho důvodu, že v okamžiku skončení 

                                                 
263 Srov. Lockton, D. J. Employment Law. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 398 s. 
264 [1976] 2 QB 122 
265 [1979] IRLR 445 
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pracovního poměru zaměstnavatel na celonárodní úrovni nepůsobil,  

a proto zaměstnance neoprávněně omezoval. Tento případ nám demonstruje problémy, 

které mohou nastat tehdy, pokud zaměstnavatel uvažuje dopředu a snaží se tak 

vyvarovat situaci, která nastala v tomto případu, a to, že zaměstnavatel pak zůstal  bez  

náležité ochrany, neboť doložka byla zrušena. Soudy při rozhodování o platnosti 

doložek budou často brát v úvahu také hustotu osídlení v dané oblasti.  

Ve výše zmíněném případu Fellowes, oblast nebyla stanovena příliš široce, ale byla 

hustě osídlená, což byl také jeden z mnoha důvodů zrušení doložky. 

Poslední možností, kdy doložka může být zrušena z důvodu absence veřejného 

zájmu je tehdy, pokud je příliš široce vymezeno její časové omezení. V každém případě 

však soudy při posuzování platnosti doložky sledují faktory prostorového a časového 

omezení vždy současně. Obecně, pokud je doložka široce omezena v prostoru, pak její 

časové omezení nesmí být na dlouhou dobu; stejně je tomu i naopak. Každý případ tak 

vždy musí být posuzován individuálně.266 

  

5.2.5 Fakultativnost peněžitého vyrovnání 

 

Přestože i v anglickém právním řádu se v případě restriktivní doložky jedná  

o synallagmatický právní vztah mezi smluvními stranami, pro její platné sjednání není 

obligatorní náležitostí peněžité vyrovnání, kterým by bylo omezení zaměstnance 

kompenzováno. 

Při rozhodování o odůvodněnosti či neodůvodněnosti doložky soudní judikatura 

zatím nedospěla  k závěru, zda je oprávněné brát v úvahu, jak vysoká kompenzace byla 

nabídnuta výměnou za dodržování zákazu konkurence. Dle některých autorů nehraje 

adekvátnost kompenzace podstatnou roli, pokud se týká pracovních smluv. V mnohých 

případech specifická kompenzace v restriktivní doložce chybí, dodatek pouze 

představuje pro zaměstnance jeden prvek v celku smluvních podmínek.  

Pokud je finanční kompenzace přímo součástí restriktivní doložky, lze ji určit 

bezproblémově. Soud tak při řešení jednoho z případů došel k závěru, že veškeré otázky 

týkající se adekvátnosti kompenzace by měly být vyřešeny dohodou mezi stranami.267 

                                                 
266 Srov. Lockton, D. J. Employment Law. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 399, 400 s. 
267 Viz  Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 193 s. 
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Zajímavé v anglické právní úpravě je to, že se v souvislosti s restriktivní 

doložkou neobjevuje smluvní pokuta, jakožto institut sloužící k zajištění závazku 

zaměstnavatele. Z povahy restriktivní doložky a její úpravy v common law vyplývá,  

že zaměstnavatel si splnění povinností na straně zaměstnance vynucuje především 

prostřednictvím soudních příkazů. Na druhou stranu se domnívám, že z charakteristiky 

úpravy restriktivní doložky nevyplývá, že by její sjednání smluvními stranami (zejména 

v případě existence sjednané finanční kompenzace a zájmu zaměstnavatele o sjednání 

smluvní pokuty) bylo vyloučeno. 

Stejně tak jako v našem právním řádu, ani v právní úpravě pracovního práva 

Anglie se nesetkáváme s výslovnou úpravou moderačního práva soudu. 

 

5.2.6 Platnost restriktivní doložky v případě oddělení části smlouvy 

 

Restriktivní doložky nejsou tak flexibilní jako doložky „garden leave“,  

což znamená, že soudy nemohou měnit podmínky za účelem udržení doložky 

v platnosti. Restriktivní doložka je tedy buď oprávněná, splňuje všechna nezbytná 

kritéria, a tudíž je platná a vymahatelná, anebo je v opačném případě neplatná. Nicméně 

soud v případu Living Design (Home improvement) Ltd v. Davidson268 stanovil,  

že je možné oddělit takovou část restriktivní doložky, která je neoprávněná,  

a to pouhým zrušením této části, bez toho, že by toto zrušení mělo za následek nutnost 

přepsání doložky nebo změnu jejího obsahu. Soud by však neměl škrtat takovou část 

doložky, jejíž vynechání by mělo za následek změnu obsahu doložky a záměru 

smluvních stran. V případu Mason v. Provident Clothing Co.269 soud dále stanovil,  

že neplatná část restriktivní doložky může být oddělena pouze tehdy, pokud je tato část 

snadno oddělitelná od zbytku doložky, pokud tato část nemá v kontextu celé doložky 

důležitý význam (jedná se např. o „technickou část“) a netvoří tak její podstatnou 

náležitost. V jiném případu, Sadler v. Imperial Life Assurance Co. of Canada Ltd.270, 

soud vymezil 3 podmínky k tomu, aby bylo možné část restriktivní doložky oddělit,  

a přitom ponechat v platnosti její zbývající část. Za prvé, neplatná část doložky může 

být vyjmuta, aniž by bylo nezbytné jakýmkoliv způsobem měnit její zbývající část  

                                                 
268 [1994] I.R.L.R. 69, CS. (CS = Court of Session – centrální skotský soud) 
269 [1913] A.C. 724, HL. 
270 [1988] I.R.L.R. 388, HC. 
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či další část přidávat (hovoříme o tzv. „blue pencil testu“). Za druhé, zbývající část 

doložky neztratí po oddělení neplatné části svůj charakter synallagmatického právního 

vztahu; a konečně za třetí, po oddělení této části nedojde k takové změně samotného 

obsahu či charakteru doložky, že by se smlouva změnila na jiný druh smlouvy, než jaký 

strany původně uzavřely. Soud pak v souvislosti s případem Chemidu Wavin Ltd  

v. Societe por la Transformation et l´Exploitation des Resine Industrilles SA271 stanovil, 

že je možné tyto podmínky doplnit ještě o podmínku souladu s veřejným zájmem.272 

Co se týče moderačního práva soudu ke změně smlouvy, v judikatuře doposud 

panují o této možnosti pochybnosti. Ovšem v případě, že je smlouva zrušena  

za okolností, kdy jedna strana zneužila svého postavení, restriktivní doložka bude 

považována za neplatnou, i kdyby to ve smlouvě bylo upraveno jako jedna 

z možností.273 

 

5.2.7 Následky porušení závazku ze strany zaměstnavatele  

 

V případu General Billposting v. Atkinson274 bylo judikováno, že restriktivní 

doložka bude považována za neplatnou, pokud je pracovní vztah skončen nezákonným 

způsobem ze strany zaměstnavatele. V roce 1997 posuzoval soud v případu Rock 

Refrigeration v. Jones275 restriktivní doložku, v níž bylo výslovně stanoveno,  

že „ (…) nabývá účinnosti až po skončení pracovního poměru, který skončil 

„jakýmkoliv způsobem“ a „z jakýchkoliv důvodů“. Soud dospěl k závěru, že v takovém 

případě bude restriktivní doložka dle judikátu General Billposting neplatná.276  

Pokud tedy dojde k porušení závazku ze strany zaměstnavatele, restriktivní 

doložka pozbývá platnosti a zaměstnavatel již není oprávněn vyžadovat splnění 

povinností z ní pro zaměstnance vyplývajících.277 Tak bylo judikováno v případu Briggs 

v. Oates,278 v němž byl právník zaměstnán u firmy dvou partnerů. V průběhu jeho 

pracovního poměru (který byl uzavřen na dobu 5 let) došlo k ukončení činnosti jednoho 

                                                 
271 [1978] 3 C.M.L.R. 514, CA. 
272 Srov. Desmond, H. – Antill, D. Employment law. London: Sweet & Maxwell, 1998. 123, 124 s. 
273 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 197 s. 
274 [1909] AC 118. 
275 [1997] 1 All E.R. 1, CA. 
276 Viz Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 195 s. 
277 Srov. Desmond, H. – Antill, D. Employment law. London: Sweet & Maxwell, 1998. 120 s. 
278 [1990] IRLR 472 
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z partnerů a jeho nahrazení druhou osobou, což mělo pro zaměstnance za následek 

skončení jeho pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel 

však i přesto trval na splnění závazků vyplývajících z restriktivní doložky. Vrchní 

soudní dvůr v tomto případě vyslovil názor,279 že „ (…) vyžadování splnění závazku 

vyplývajícího ze smlouvy, kterou vypověděl zaměstnavatel, je nepřiměřené, protože 

poškozenou stranou je zaměstnanec.“280 Restriktivní doložka není však neplatná  

při každém zrušení smlouvy, ze strany zaměstnavatele se musí jednat o zneužití práva, 

např. o bezdůvodné propuštění zaměstnance. Soud však potvrdil, že pravidlo stanovené 

v případu General Billposting je nutno považovat jako právní princip, který je nutno 

aplikovat. A to i za situace, že by zaměstnanec byl v případě zneužití práva ze strany 

zaměstnavatele ochoten své závazky, vyplývající z restriktivní doložky, dodržovat. 

Ovšem i přes toto pravidlo se každý případ musí vždy posuzovat individuálně.  

To potvrzuje i fakt, že v období let 1964 až 1991 soud ve 12 soudních rozhodnutích  

(z nichž v 9 rozhodoval Apelační soud), zabývajících se podobnými případy, restriktivní 

doložku, i přes výše stanovené pravidlo, považoval za platnou.281  

Zaměstnanec, který byl zaměstnavatelem nezákonně propuštěn, je oprávněn 

podat žalobu pro neplatnost výpovědi. Judikatura však uvádí, že nelze považovat  

za spravedlivou takovou situaci, kdy by zaměstnavatel musel jednak zaplatit 

zaměstnanci finanční kompenzaci za jeho nezákonné propuštění (způsob výpočtu se řídí 

zvláštními právními předpisy) a dále by byl zbaven ochrany, která byla v restriktivní 

doložce sjednána; nutno připomenout, že v případě nezákonného propuštění  

by zaměstnanec nemusel dodržovat ani povinnost loajality. Na druhou stranu lze také 

konstatovat, že v určitých případech by rozhodnutí o neplatnosti doložky mohlo  

být pro zaměstnance vnímáno jako nezasloužená výhoda.282 

 Právní komparace úpravy zákazu konkurenčního jednání zaměstnance za trvání 

pracovního poměru, i institutu konkurenční doložky v právním řádu České republiky, 

Francie a Anglie bude provedena v závěru této práce; dále k tomu viz tabulku  

v příloze B. 

                                                 
279 Srov. Lockton, D. J. Employment Law. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 394, 395 s.; k tomu 
podobně: . Desmond, H. – Antill, D. Employment law. London: Sweet & Maxwell, 1998. 120 s. 
280 Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 195, 196 s. 
281 Viz Desmond, H. – Antill, D. Employment law. London: Sweet & Maxwell, 1998. 121, 122 s.; k tomu 
podobně: Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 196 s. 
282 k tomu obdobně: Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 196 s. 
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6 Návrh právní úpravy konkurenční doložky v českém právním řádu 

de lege ferenda 

 
V říjnu 2008 byl prostřednictvím internetových stránek Ministerstva práce  

a sociálních věcí283 uveřejněn „katalog doporučení ke změnám v zákoníku práce“, 

jakožto výsledek práce expertního panelu složeného z odborníků pracovního práva. 

Tento dokument vzbudil široký ohlas, a to v rámci odborné i široké veřejnosti.  

Větší část představitelů teorie pracovního práva jej hodnotila pozitivně,  

avšak již při prezentaci námětů učiněné na podzim téhož roku v rámci konference 

„Pracovní právo 2008“ v Třešti bylo patrné, že názory představitelů zaměstnavatelů  

na jedné straně a představitelů odborů na straně druhé, jsou dosti rozporuplné284. 

Představitelé zaměstnavatelů se s návrhem koncepčních změn vesměs ztotožňovali  

a spojovali s ní optimistická očekávání, kdežto představitelé odborů s návrhem 

novelizace zákoníku práce v převážné míře nesouhlasili, a to zejména z toho důvodu,  

že zdůrazňuje flexibilitu a liberalizaci zákoníku práce na úkor „jistot“ zaměstnanců. 

V březnu 2009, po veřejné diskusi k těmto zamýšleným koncepčním změnám zákoníku 

práce, rozeslalo Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh novely do mezirezortního 

připomínkového řízení, ovšem již v tomto okamžiku bylo zřejmé, že z důvodu 

nedostatku konsenzu sociálních partnerů nebude realizace novely zákoníku práce 

jednoduchým úkolem. Následný pád vlády (která měla realizaci novely ve svém 

programovém prohlášení) byl však předzvěstí toho, že novelizace zákoníku práce 

realizována v dohledné době nebude, a tato domněnka byla jen potvrzena koncem 

června 2009, po jednání tripartity. V současné době je tedy jasné, že tento legislativní 

proces v dohledné době, a to nejméně do květnových voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, realizován nebude.285 

V této části práce, vycházeje z těchto zamýšlených koncepčních změn zákoníku 

práce, bude představeno několik návrhů de lege ferenda, týkající se jednak úpravy 

                                                 
283 Viz  http://www.mpsv.cz/cs/5756 
284 Srov. http://www.law.muni.cz/edicni/Pracovni_pravo2008; jedná se o Sborník příspěvků 
z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2008 na téma: „Zákoník práce po nálezu 
Ústavního soudu“  
285 Srov. Pichrt, J. Za novelizací zákoníku práce aneb je novelizace zákoníku práce v době recese 
potřebná? Právní rozhledy, 2009, č. 16. 586 s. 



97 
 

zákazu konkurenčního jednání v průběhu trvání pracovního poměru, tak i institutu 

konkurenční doložky.  

 

6.1 Zákaz konkurenčního jednání zaměstnance za trvání pracovního 

poměru de lege ferenda 

 
Na tomto místě ve stručnosti uvádím návrh koncepčních změn úpravy zákazu 

konkurenčního jednání zaměstnance za trvání pracovního poměru tak, jak jej ve své 

monografii představil Petr Bezouška286.  

Zaměstnanec je v průběhu trvání pracovního poměru ke svému zaměstnavateli 

vázán povinností loajality, která zahrnuje zejména mlčenlivost, diskrétnost a poctivost. 

De lege ferenda by proto ustanovení § 304 zákoníku práce mohlo být o tuto povinnost 

výslovně doplněno. Zaměstnanec by tak byl povinen hájit oprávněné zájmy 

zaměstnavatele, vycházející zejména z principu oboustranné důvěry smluvních stran. 

Během trvání pracovního poměru by zaměstnanec nesměl vykonávat činnost,  

kterou by svoji povinnost loajality vůči zaměstnavateli porušoval, ani se na takové 

činnosti jinak podílet. Pokud by tuto povinnost porušil, mohl by zaměstnavatel  

po něm vyžadovat vydání prospěchu, který v důsledku toho získal; pokud by to nebylo 

možné, nahradil by jej zaměstnavateli v penězích. Pro uplatnění tohoto práva by platila 

prekluzivní lhůta jednoho měsíce od okamžiku, kdy se zaměstnavatel o takové činnosti 

dozvěděl či dozvědět mohl. Tato povinnost loajality by neznamenala obecný zákaz 

výkonu vedlejší činnosti, bylo by však formulováno obecněji, než-li je v současné 

právní úpravě. 

Dalším návrhem de lege ferenda je výslovné zakotvení povinnosti mlčenlivosti. 

Zaměstnanec by za trvání pracovního poměru nesměl sám využít či jinému sdělit 

informace, o nichž se dozvěděl při výkonu práce, a které jsou zaměstnavatelem určeny 

k utajení. Toto by se uplatnilo i tehdy, pokud by zaměstnanec o určení informace 

k utajení nevěděl, ale vzhledem k povaze případu a zvyklostem vědět měl a mohl. 

Povinnost mlčenlivosti by trvala i po skončení pracovního poměru, a to v rozsahu, 

v jakém by to bylo nezbytné k ochraně oprávněných zájmů bývalého zaměstnavatele, 

                                                 
286 Srov. Bezouška, P. Vyhlídky do budoucnosti pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. 51-54 s., 
128 – 134 s. 
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nebo pokud by jinak stanovil zvláštní právní předpis. Povinnost by tedy trvala  

i po ukončení základního pracovního poměru mezi smluvnímu stranami, bez ohledu na 

to, zda byla sjednána konkurenční doložka, či nikoliv. 

 

6.2  Konkurenční doložka de lege ferenda 

 

V současné době je konkurenční doložka dle některých autorů považována  

za neživotný institut, který zejména pro špatně vymezený rozsah možného zákazu  

a s ohledem na výši finanční kompenzace, neplní svoji roli. Institut má charakter 

opatření preventivního, a jako takový je nutno jej vnímat. Návrh konkurenční doložky 

de lege ferenda, vycházející z již zmíněného „katalogu doporučení ke změnám 

v zákoníku práce“, je vyváženou úpravou mezi zájmy smluvních stran,  

tj. zaměstnavatele a bývalého zaměstnance, kterému je dáno široké oprávnění domoci  

se omezení zákazu konkurence, považuje – li svá omezení za nespravedlivá.287  

Návrhy koncepčních změn institutu konkurenční doložky de lege ferenda v této 

části práce vychází z již shora uvedeného katalogu Ministerstva práce a sociálních věci 

tak, jak je ve zmíněné publikaci představil P. Bezouška.288 

První odstavec navrhované úpravy zní: „Má-li zaměstnanec v průběhu pracovního 

poměru možnost získat znalosti, které nejsou běžně dostupné a jejichž využití by mohlo 

zaměstnavateli přivodit podstatnou újmu, může zaměstnavatel se zaměstnance sjednat 

konkurenční doložku. Sjednání konkurenční doložky vyžaduje písemnou formu.“  Autor 

k tomu dodává, že při posuzování podstatné újmy by se tak nemuselo jednat o újmu, 

která již zaměstnavateli vznikla, vycházelo by se i z předpokladu „možné podstatné 

újmy“, která by teprve v budoucnosti mohla vzniknout, přičemž podstatná újma  

by mohla spočívat např. ve zhoršení hospodářské situace zaměstnavatele či ve snížení 

schopnosti konkurovat. Rozhodným okamžikem pro určení, zda jsou splněny 

předpoklady pro určení platnosti konkurenční doložky by byl moment ukončení 

pracovního poměru, nikoliv okamžik sjednání konkurenční doložky.  

                                                 
287 Viz přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce,  k dispozici na 
http://www.mpsv.cz/cs/5756; obdobně http://www.law.muni.cz/edicni/Pracovni_pravo2008 
288 Srov. Bezouška, P. Vyhlídky do budoucnosti pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. 51-54 s., 
128 – 134 s. 
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Důležitou změnou oproti stávající právní úpravě by byla možnost sjednání 

konkurenční doložky již v samotném průběhu zkušební doby, neboť je zřejmé,  

že zaměstnanec se dostává do kontaktu s citlivými informacemi, technologiemi  

či know-how zaměstnavatele již za jejího běhu. Tím by tak došlo k naplnění podstaty 

konkurenční doložky, sloužící k ochraně zaměstnavatele před zneužitím informací  

ze strany jeho bývalého zaměstnance, a to nezávisle na tom, zda si je osvojil ještě 

v průběhu trvání zkušební doby, či až po jejím skončení. Na základě toho by bylo 

možné ustanovení o konkurenční doložce se zaměstnancem sjednat přímo v pracovní 

smlouvě. 

Druhý odstavec navrhované právní úpravy v publikaci P. Bezoušky má znění 

následující: „Zaměstnanec se v konkurenční doložce zavazuje, že se po skončení 

pracovního poměru zdrží výkonu výdělečné činnosti vůči činnosti zaměstnavatele; 

zejména nebude takovou činnost vyvíjet na vlastní účet, ani v pracovním poměru 

k jinému zaměstnavateli, který je v soutěžním postavení vůči bývalému zaměstnavateli.“ 

Zde je pojem konkurenční činnosti pojat šířeji, nejednalo by se pouze o tzv. přímou 

konkurenční činnost (např. zaměstnanec by vykonával samostatně výdělečnou činnost), 

nýbrž i o konkurenční činnost nepřímou (např. zaměstnanec jako jednatel společnosti 

s ručením omezeným), přičemž jen finanční účast ve společnosti bez přímého vlivu  

na vedení společnosti by do této kategorie nespadala. Zákaz konkurence by již napříště 

nebyl vázán na zapsaný předmět činnosti zaměstnavatele, jak je tomu v současné právní 

úpravě. Odůvodněnost konkurenční doložky by tedy byla spatřována tehdy,  

pokud by měl zaměstnanec za trvání pracovního poměru možnost si osvojit znalosti,  

jež nejsou běžným způsobem dostupné, a jejichž zneužití by mohlo zaměstnavateli 

způsobit škodu či újmu.289 

Text třetího odstavce navrhované právní úpravy zní: „Zaváže-li se zaměstnavatel 

poskytovat zaměstnanci za dodržování zákazu konkurence určité plnění, musí  

si zaměstnanec na toto plnění nechat započíst vše, co získá jinou výdělečnou činností 

nebo bez vážných důvodů opomene vydělat.“ Kompenzace zaměstnanci za zdržení  

se konkurenční činnosti by mohla být zaměstnavateli snížena či dokonce „odpuštěna“, 

pokud by se zaměstnanec dokázal na trhu práce realizovat v jiném profesním oboru. 

                                                 
289 Srov. Bezouška, P. Přesah navrhovaných změn zákoníku práce do oblasti obchodu a podnikání. 
Obchodněprávní revue, 2009, č. 1. 24 s.  
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Tímto ustanovením by se jednak u zaměstnavatele mohly snížit náklady, jevící se jako 

nedůvodné, a současně by bránilo popření kompenzační funkce poskytovaného plnění. 

MPSV ve svém materiálu dále navrhlo koncept konkurenční doložky z hlediska 

jejího omezení, a to tak, že její platnost je podmíněna výslovným určením rozsahu 

územního, časového, a co do předmětu. Z hlediska časového prodlužuje stávající dobu 

z jednoho roku na nejdéle dvouleté období, přičemž v případě jejího sjednání na dobu 

neurčitou či delší tří let by platilo, že byla sjednána na dobu dvou let. Následně  

se v návrhu objevuje dosud v pracovním právu neexistující institut moderačního práva 

soudu, spočívající v možnosti soudu konkurenční doložku zrušit, prohlásit za neplatnou 

či omezit, pokud by omezovala zaměstnance více, než kolik by vyžadovala potřebná 

míra ochrany zaměstnavatele. P. Bezouška, vycházeje z této koncepce, ve své publikaci 

časové omezení vymezuje následovně: „Konkurenční doložka může být ve výjimečných 

případech sjednána na období přesahujícího tři roky, jsou-li pro to závažné důvody.“ 

Počítá přitom se subsidiární aplikací nového občanského zákoníku, kde by byla 

vymezena maximální možná doba jejího sjednání na období pěti let, za současné 

možnosti moderačního práva soudu.  

Dále navrhovaná koncepce výslovně upravuje neúčinnost konkurenční doložky, 

inspirací i vzorem byla německá právní úprava (převážně § 75 HGB290).  

Ke konkurenční doložce by se nepřihlíželo a nastala by právní fikce její neúčinnosti, 

pokud by byl pracovní poměr vypovězen zaměstnancem z důvodu protiprávního činu 

zaměstnavatele. Vychází se z předpokladu, že protiprávně se chovající zaměstnavatel 

nemůže mít z takového jednání prospěch. Pokud by pracovní poměr vypověděl 

zaměstnavatel, ke konkurenční doložce by se přihlíželo, tudíž by byla nadále účinná, 

toliko ve třech následujících případech. Jednak tehdy, pokud by důvod výpovědi 

spočíval na straně zaměstnance, a to buď (i) v jeho osobě či (ii) v porušování jeho 

povinností nebo tehdy (iii) pokud by byl důvod na straně zaměstnavatele (např. důvod 

organizační) nebo by zde žádný ospravedlnitelný důvod dán nebyl, ale zaměstnavatel  

by se zavázal zaměstnanci za dodržení zákazu poskytovat plnění. Navrhovaná koncepce 

zde představuje odklon od současné právní úpravy, neboť by obecně platilo,  

že k účinnosti konkurenční doložky by nebylo nutné, aby se zaměstnavatel zavázal 

k finanční kompenzaci za dodržování zákazu konkurence. Za určitých podmínek  

                                                 
290 Něm. Handelsgesetzbuch - obchodní zákoník 
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ale s přiměřeným peněžitým vyrovnáním nová koncepce počítá, její výše je zde ovšem 

snížena a zákonné minimum by tak muselo dosahovat alespoň poloviny průměrného 

měsíčního výdělku, přičemž tato koncepce vychází z obdobných evropských  

i světových úprav.291 P. Bezouška k tomu dále doplňuje, že není možné opomíjet 

skutečnost, kdy v určitých případech dochází spíše k uzavření dohody o skončení 

pracovního poměru, než-li k výpovědi, a tyto případy musí být posuzovány shodně 

(jako případy výše – poznámka autorky), aby se zabránilo účelovému obcházení 

zákona, a proto je vhodné na to pamatovat výslovnou právní úpravou.  

Dále, pokud by bývalý zaměstnavatel neměl prokazatelně důležitý zájem  

na dalším dodržování, zákaz konkurence by odpadl. Tento princip by našel v praxi  

své uplatnění zejména v situacích, kdy by zaměstnavatel přestal vykonávat činnost,  

jež je předmětem zákazu anebo tehdy, pokud by předmětné skutečnosti přestaly  

být u zaměstnavatele utajovány, a staly se běžně dostupnými. Důkazní břemeno by 

v tomto případě spočívalo na zaměstnanci. 

Je vhodné, aby možnost sjednání konkurenční doložky byla ponechána  

v co nejširší možné míře volné dispozici smluvních stran a zákonem stanovit pouze její 

základní meze. Účel i smysl konkurenční doložky však i přes výše navrhované 

koncepční změny zůstávají stále zachovány, přičemž nutností se stále jeví vyvážená 

úprava střetu zájmu zaměstnance na neomezeném přístupu k výdělečné činnosti a zájmu 

zaměstnavatele na co nejširší ochraně jeho citlivých informací. 292  

                                                 
291 Např. v Německu, Dánsku či Maďarsku postačuje právě vyrovnání  ve výši poloviny průměrného 
měsíčního výdělku; ve Španělsku sice není zákonem výše peněžitého vyrovnání blíže konkretizováno, 
soudy však vyžadují kompenzaci od poloviny příjmu zaměstnance a výše. Na druhou stranu, ve Velké 
Británii (viz výše), USA či Nizozemí není poskytování obligatorní. 
292 Srov. Bezouška, P. Vyhlídky do budoucnosti pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. 51-54 s., 
128 – 134 s.; obdobně viz http://www.mpsv.cz/cs/5756; s těmito návrhy de lege ferenda však nesouhlasí 
zástupci zaměstnanců, odchylně srov. Samek, V. Postoj ČMKOS  novelizaci zákoníku práce, Sborník 
příspěvků z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2008, 21 s.,dostupné na adrese 
http://www.law.muni.cz/edicni/Pracovni_pravo2008: „ČMKOS nesouhlasí s návrhem snížit povinnou 
kompenzaci za omezení vyplývající z konkurenční doložky pro zaměstnance ze stávajícího průměrného 
výdělku na polovinu ani s prodloužením maximální doby trvání konkurenční doložky na dva roky či se 
zrušením zákazu sjednat konkurenční doložku ve zkušební době. Tato omezení jsou neproporcionální ve 
vztahu k omezením a škodám, které v praxi zaměstnanci může sjednání konkurenční doložky způsobit.“ 
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Závěr 
 
 

Listina základních práv a svobod ve svém článku 26 stanoví, že každý člověk  

má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, stejně tak je i oprávněn 

podnikat či provozovat jinou hospodářskou činnost. V tomtéž článku je zakotveno,  

že podmínky či omezení pro výkon určitých povolání nebo činností mohou  

být stanoveny pouze zákonem. S tímto se setkáváme v ustanovení § 304 zákoníku 

práce, který umožňuje omezení výdělečné činnosti zaměstnance v zájmu ochrany 

vlastnického práva zaměstnavatele. Lze dovodit, že takové omezení musí být přiměřené 

a opodstatněné, tedy, že zaměstnanec nesmí za trvání pracovního poměru vykonávat 

takovou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti jeho zaměstnavatele. 

Výjimka může být zaměstnanci udělena prostřednictvím písemně uděleného souhlasu 

zaměstnavatele.  

 

Uvedená úprava odpovídá soudobým evropským standardům, neboť obdobné 

vymezení nacházíme též v právních úpravách evropských demokratických právních 

států. V právním řádu Francie takové omezení spadá pod povinnost loajality 

zaměstnance, vyplývající přímo z pracovní smlouvy a spočívající v povinnosti 

zaměstnance pracovat loajálně a nečinit nic, co by mohlo být v rozporu se zájmy 

zaměstnavatele. Výslovně může být závazek zákazu konkurenčního jednání 

zaměstnance obsahem tzv. doložky o exkluzivitě, která je v podstatě obdobou 

konkurenční doložky, jen s tím rozdílem, že finanční kompenzace je obsažena ve mzdě. 

Anglická právní úprava této problematiky je mnohem rozsáhlejší; závazek 

nekonkurovat zaměstnavateli za trvání pracovního poměru vyplývá z implikované 

povinnosti loajality, přičemž zaměstnanec je povinen dodržovat také závazek 

mlčenlivosti. Prostřednictvím soudních precedentů byla dále vymezena i možnost 

sjednání tzv. garden leave klauzule či stanovena povinnost nevyužívat získané 

informace či obchodní kontakty jako „odrazový můstek“ pro další zaměstnání či vlastní 

podnikání ve formě tzv. the springboard doctrine. 
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Smluvní partneři, zaměstnanec a zaměstnavatel, jsou oprávněni si v rámci pracovní 

smlouvy sjednat dohodu, v níž se zaměstnanec zaváže nevykonávat po určitou, pevně 

stanovenou dobu po ukončení pracovního poměru konkurenční činnost vůči předmětu 

podnikání zaměstnavatele. Tato dohoda je sjednána pod pojmem konkurenční doložka, 

její úprava je v rámci českého pracovního práva obsahem § 310 a § 311 zákoníku práce. 

Konkurenční doložka ve francouzském právním řádu je poměrně precizně vymezena 

prostřednictvím judikatury, v současné době se proto o zákonné úpravě ani neuvažuje. 

Stejně tak i právní úprava restriktivní doložky v Anglii, spočívající na právním principu 

„common law“, byla vymezena soudními precedenty. 

 

Konkurenční doložka může být oprávněně sjednána jen s těmi zaměstnanci,  

kteří se v průběhu pracovního poměru dostali do styku s důvěrnými informacemi, 

osvojili si nové znalosti, výrobní technologie, poznatky či postupy, a jejichž následné 

konkurenční zneužití zaměstnancem po skončení zaměstnání by zaměstnavateli přineslo 

újmu či škodu. Osobní rozsah konkurenční doložky je tak téměř ve všech právních 

úpravách obdobný; její sjednání musí být navíc v souladu se zákonnými zájmy 

zaměstnavatele a být formulována tak, aby chránila průmyslová a vlastnická práva 

zaměstnavatele před nekalosoutěžním jednáním ze strany zaměstnance  

jen v odůvodněné a přiměřené míře. 

 

K tomu, aby byla dohoda o konkurenční doložce platná, je potřeba, aby byly 

splněny určité podmínky jejího sjednání. V evropských právních úpravách,  

včetně našeho právního řádu, se tak setkáváme s otázkami týkajícími se možného 

územního a časového rozsahu.  Náš zákoník práce jako maximální možnou dobu  

pro sjednání konkurenční doložky stanoví období jednoho roku, přičemž možnost jejího 

uzavření na kratší období je zcela v kompetenci stran. Francouzská doktrína ponechává 

časové omezení konkurenční doložky na dohodě smluvních partnerů, jako platné byly 

doposud posouzeny doložky v období dvou až pěti, výjimečně deseti let.  

Soudní judikatura Anglie obdobně ponechává její sjednání zaměstnanci  

a zaměstnavateli, přičemž její oprávněný rozsah se liší zejména v závislosti na povaze 

zaměstnání. Co se týče vymezení územního rozsahu, i to závisí na dohodě smluvních 

stran, obvykle však souvisí s druhou podmínkou, tj. se stanovením časového rozsahu. 
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Tak tedy v právním řádu Francie platí, že územní rozsah platnosti doložky může být 

široký, pokud je její časový rozsah aplikace omezený, a stejně je tomu i naopak. 

V Anglii by soud při jejím posuzování opět vycházel z povahy zaměstnání a zejména 

citlivých informací. Lze konstatovat, že geografický rozsah doložky by se uplatnil 

zejména v zemích s rozsáhlejším územím.  

 

 Vzhledem k tomu, že právní vztah mezi smluvními stranami je synallagmatický  

a že i po skončení jejich základního pracovněprávního poměru se vychází z vyváženosti 

vzájemných práv a povinností, povinnost zaměstnance zdržet se konkurenčního jednání 

i po skončení zaměstnání mu musí být kompenzována, a to v podobě finančního 

vyrovnání ze strany zaměstnavatele. V naší právní úpravě zákoník práce její sjednání 

stanoví výslovně jako náležitost platnosti konkurenční doložky, přičemž je nutné,  

aby její výše byla zaměstnanci vyplácena nejméně ve výši průměrného měsíčního 

výdělku zaměstnance, a to za každý měsíc plnění závazku. Finanční kompenzace  

pro zaměstnance byla ve Francii stanovena jako podstatná náležitost doložky 

rozsudkem v roce 2002, její výše se pro zaměstnance většinou počítá z průměrné 

měsíční mzdy, přičemž její skutečná výše není ve výši průměrného měsíčního výdělku, 

nýbrž je jejím zlomkem. V anglické právní úpravě je sjednání peněžitého vyrovnání  

pro zaměstnance pouze fakultativní. 

 

Téměř ve všech evropských právních úpravách (zahrnující pracovněprávní úpravu 

konkurenční doložky v České republice, ve Francii i v Anglii) se k platnosti doložky 

vyžaduje její písemná forma. Vzhledem k tomu, že závazek zaměstnance je mnohdy 

kompenzován nemalou finanční částkou, využívají často zaměstnavatelé možnost 

sjednání zajišťovacího institutu v podobě smluvní pokuty. U nás je možnost jejího 

sjednání přímo zakotvena v zákoníku práce, stejně tak byla i tato možnost vymezena 

prostřednictvím francouzské soudní judikatury. Odchylná je pak v této souvislosti 

právní úprava Anglie, neboť zde dosud nebyly případy v souvislosti se zajišťovacími 

instituty (např. v podobě smluvní pokuty) soudy judikovány, takže lze dovozovat, že její 

sjednání bude opět nejspíš fakultativní. Tato problematika nejspíše vychází 

z fakultativnosti sjednání peněžitého vyrovnání ze strany zaměstnavatele. 
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Francouzská právní úprava stanoví dále možnost soudu, aby v odůvodněných 

případech obsah konkurenční doložky modifikoval, a tak změnil její obsah (např. snížil 

dobu jejího časového sjednání, zmenšil její prostorové omezení, snížil nepřiměřeně 

vysokou smluvní pokutu pro zaměstnance, popř. upravil výši finanční kompenzace  

ve prospěch zaměstnance). Toto moderační právo soudu bývá součástí právních úprav 

zejména z toho důvodu, aby soud v odůvodněných případech zasáhl a odstranil 

nepřiměřené tvrdosti jejího sjednání. V naší právní úpravě ani v právním řádu Anglie  

se s institutem moderačního práva de lege lata nesetkáváme. 

 

Cílem mé práce bylo podat pokud možno ucelený pohled na právní úpravu zákazu 

konkurence a konkurenční doložky v rámci českého pracovního práva, z pohledu 

historického, současného i budoucího, s exkurzí do zahraničních právních úprav de lege 

lata.  

 

Na základě provedené právní analýzy si dovoluji vyslovit naději, že se úprava 

konkurenční doložky stane de lege ferenda institutem plnícím svoji roli a sloužícím 

k zamýšleným cílům zákonodárce; inspirací pro tolik potřebné změny mohou 

koneckonců sloužit i úpravy zahraniční, ať už spočívající na principech kontinentálního 

práva, či se inspirující angloamerickým systémem common law. 
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Příloha A: Vzor konkurenční doložky 
 
(Název zaměstnavatele)……………………………………………. 

se sídlem v ……………………………………….………………… 

zapsaný v obchodním rejstříku………… soudu v ……….odd……. 

pod číslem………………………………………………………….. 

IČO………………………………………………………………… 

zastoupený…………………………………………………………. 

dále jen „Zaměstnavatel“ na straně jedné 

 

a 

 

pan/paní ……………, nar. dne…………, bytem…………, rodné číslo……………...,  

dále jen „Zaměstnanec“ na straně druhé 

 

uzavřeli tuto 
 

DOHODU O KONKURENČNÍ DOLOŽCE 

 

1) Zaměstnanec se zavazuje, že po skončení zaměstnání u Zaměstnavatele (pracovního 

poměru, dohody o pracovní činnosti) se po dobu…… (maximálně 1 roku  

– poznámka autorky) zdrží výkonu výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti 

Zaměstnavatele v jakémkoliv právním vztahu, tj. ……….. (uvede se činnost, která 

je předmětem činnosti Zaměstnavatele), nebo výkonu jiné činnosti, která by měla 

vůči Zaměstnavateli soutěžní povahu. 

 

2) Zaměstnavatel se zavazuje, že za každý měsíc plnění výše uvedeného závazku podle 

této dohody Zaměstnanci poskytne peněžité vyrovnání ve výši průměrného výdělku, 

kterého Zaměstnanec dosahoval ke dni skončení pracovního poměru. Toto peněžité 

vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období a Zaměstnavatel jej po provedení 

příslušných zákonných srážek Zaměstnanci vyplatí za příslušný měsíc vždy v den 

určený pro výplatu mezd za tento měsíc. 
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3) V případě, že Zaměstnanec svůj závazek podle této dohody poruší, je povinen 

Zaměstnavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši…….. (uvede se stanovená částka). 

 

4) Strany se dále dohodly na těchto podmínkách plnění dohody: ………. (uvedou se 

případné další podmínky, na nichž se strany dohodly). 

 

5) Zaměstnavatel může od této dohody odstoupit písemně jen podle § 310 odst. 4 

zákoníku práce a Zaměstnanec může dohodu písemně vypovědět jen podle § 310 

odst. 5 zákoníku práce. 

 

6) V ostatním se vztahy vyplývající z této dohody řídí ustanovením § 310 zákoníku 

práce. 

 

7) Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel 

a jedno zaměstnanec. 

 

 

V………….. dne…………………………. 

 
    ………………………………………….                  …………………………………. 

                     podpis zaměstnance                                     razítko a podpis oprávněného  

vedoucího zaměstnance zaměstnavatele 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Šimečková, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha : Linde, 2008. 202, 203 s.



 

 
 

Příloha B: Tabulka 
 

Právní komparace úpravy zákazu konkurenčního jednání zaměstnance v průběhu a po skončení pracovního poměru 
(konkurenční doložka) 

 

  Česká republika Francie Anglie  
Právní úprava 
 

§ 304, zákon č. 262/2006 Sb.,  
zákoník práce (viz 3.2.1). 

Code Civil, judikatura  
(viz 4.1). 

Judikatura (viz 5.1). 
  

Základní 
povinnosti 
zaměstnance 
 

Výkon výdělečné činnosti, která 
je shodná s předmětem činnosti 
zaměstnavatele, jen s jeho 
souhlasem. 

Povinnost loajality (viz 4.1.1) 
 
 
 

Povinnost loajality (viz 5.1.1), 
Povinnost mlčenlivosti (viz 5.1.2). 
 
  

Forma sjednání 
povinností 
 
 

Vyplývá ze zákona, výjimka  
může být udělena písemným  
souhlasem zaměstnavatele 
(viz 3.2.2). 

Vyplývá z doložky o 
exkluzivitě (viz 4.1.2). 
 
 

Vyplývá z implicitně stanovené  
povinnosti loajality. 
 
  

Zákaz 
konkurenčního 
jednání za trvání  
pracovního poměru 
 
 
 
 
 
  
  
  

Další povinnosti 
 
 

 X 
 
 

 X 
 
 

Možnost sjednání klauzule  
-„Garden leave“(viz 5.1.3),  
- „The springboard doctrine“ (viz 5.1.4). 

Právní úprava 
 

§ 310, § 311, zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce (viz 3.3.1). 

Judikatura (viz 4.2.1). 
 

Judikatura (viz 5.2.1). 
 

 
Konkurenční 
doložka 
 

Osobní rozsah 
 
 

Osoby, které se v průběhu zaměstnání dostávají do styku či pracují s citlivými (důvěrnými) informacemi 
týkajícími se podniku zaměstnavatele a jejichž využití zaměstnancem by zaměstnavateli způsobilo škodu  
(viz 3.3.4, 4.2.2, 5.2.1). 
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Územní  rozsah 
 
 
 

Není vymezeno. 
 
 
 

Individuální; souvisí se 
stanovením časového rozsahu 
(viz 4.2.2). 
 

Individuální; oprávněný rozsah  
se liší v závislosti na povaze zaměstnání (viz 
5.2.3). 
 

Časový rozsah 
 
 
 
 

Max. 1 rok. 
 
 
 
 

Individuální; souvisí se 
stanovením územního rozsahu, 
jako platné byly doposud 
posouzeny v rozmezí 2-10 let 
(viz 4.2.2). 

Individuální; oprávněný rozsah se liší  
v závislosti na povaze zaměstnání (viz 5.2.3). 
 
 
 

Věcný rozsah 
 

Oprávněný zájem na straně  zaměstnavatele – obchodní kontakty, obchodní tajemství nebo důvěrné informace 
(viz 3.3.4, 4.2.2, 5.2.3). Zaměstnavatel je chráněn před nekalosoutěžním jednáním ze strany zaměstnance. 

Forma sjednání  Písemně (viz 3.3.1). Písemně (viz 4.2.1). Písemně (viz 5.2.1). 
Finanční 
kompenzace 
 
 

Ano, ve výši průměrného  
měsíčního výdělku za každý 
měsíc plnění (viz 3.3.3). 
 

Ano, výše se počítá z 
průměrné měsíční mzdy, 
skutečná výše je zlomkem 
mzdy (viz 4.2.4). 

Její sjednání není obligatorní náležitostí (viz 
5.2.5). 
 
 

Zajišťovací 
prostředek 

Smluvní pokuta (viz 3.3.5). 
 

Smluvní pokuta (viz 4.2.4). 
 

Sjednání smluvní pokuty není obligatorní 
náležitostí. 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Moderační právo  
soudu 

Ne. Ano (viz 4.2.5). Ne. 



 

 
 

Non-competition clause in the Czech Republic and in chosen states of 

the European Union 

 

Resumé 
  

The employee has a duty of faithful service and is obliged not to compete with 

his employer in the course of their labour relationship. Once the relationship has come 

to an end, the employer could have interest to protect his business and his proprietary 

rights, such as a trade secret, a secret process, confidential information or customer 

connections, since the disclosure of them by his ex-employee could damage his business 

and his position in the labour market. That is the reason why the contractual parties 

conclude the non-competition clause (or restrictive covenant) within a contract of 

employment (or within a special contract) whereby the employee undertakes that he will 

accept a restraint about where he works and for whom, for a period of time after he has 

left the employment relationship. Generally the employer has a duty to pay monetary 

compensation in order to compensate such a restraint of the employee. 

 

The purpose of my thesis is primarily to provide readers with the legal 

background of basic principles related to the employee´s duty of loyalty and prohibition  

of a concurrence in the course of the labour relation with his employer.  

Furthermore, to outline and describe the legal regulation of the non-competition clause 

among contractual parties. Both regulations will be described in the legal systems  

of the Czech Republic, France and England. 

 

The thesis is composed of six coherent chapters. Chapter One is introductory  

and explains the meaning of the legal terms „concurrence“ and the „non-competition 

clause“ from the historical, general and economical point of view in the Czech legal 

system. Chapter Two is subdivided into four parts and describes the brief historical 

development concerning the Czech legislation of the employee´s duty not to compete 

with his employer in the course of the employment, and the non-competition clause. 

The following part, Chapter Three, is composed of two main parts and examines  

the relevant Czech legislation of the employee´s restraint during the employment,  
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and the non-competition clause in the Labour Code.  Chapter Four provides an outline 

of relevant regulation in France and contains two parts. Part One investigates the 

employee´s duty of loyalty and the clause of exclusivity, whereas Part Two deals with 

relevant French regulation of the non-competition clause. Following part of the thesis, 

Chapter Five, focuses on the regulation in England, being supported by relevant 

decisions issued by courts. This Chapter consists of two main parts, Part One illustrates 

the employee´s duty of fidelity and duty of confidentiality, and explains the meaning  

of the Garden leave clause and the Springboard doctrine. The Second Part points out  

the restrictive covenant and its negotiation among contractual parties. The Last Chapter 

recommends changes to be made in Czech legislation related to the duty of employee´s 

loyalty and the non-competition clause. 

 

The legal comparison of the employee´s duty of fidelity and the regulation  

of the non-competition clause in the Czech Republic, in France and in England,  

is drawn in the Conclusion. 
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