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Úvod 
Pracovní činnost, kterou si člověk získává prostředky na vlastní obživu, ho provází 

od nepaměti. Absolutní moc chlebodárce nad svým služebníkem byla v období 

průmyslové revoluce pod vlivem lidských a občanských práv zmírněna tak aby 

pracovníkovi zajišťovala slušné podmínky pro výkon práce. Rozmach průmyslu přinesl 

nové možnosti zaměstnavatelům, ale i pracovníkům, kteří pomocí získaných znalostí 

a postupů zakládali vlastní podnikání a reálně tak vytvářeli konkurenci pro své bývalé 

zaměstnavatele. Podstatou sjednání konkurenční doložky je zajištění ochrany 

zaměstnavatele zaměřené na důvěrné informace, znalosti a postupy, které by se mohly 

prostřednictvím zaměstnanců dostat do rukou konkurence, příp. být zneužity přímo 

zaměstnancem.  

Ochrana zaměstnavatele a jeho hospodářské činnosti však nesmí být na úkor práva 

na výkon vlastní hospodářské činnosti zaměstnance a právní úprava musí reflektovat 

rovnost v zachování tohoto práva pro obě strany. Aktuálnost tématu této diplomové 

práce pro zaměstnavatele a vysoce kvalifikované pracovníky je zjevná. Každý 

podnikající subjekt se snaží o maximální možnou ochranu před nebezpečími z vnějšího 

trhu, ale též z jeho vnitřního prostředí, kde toto riziko tvoří zejména zkušení 

zaměstnanci zasvěcení do důvěrných informací a technologických postupů. 

Účelem této práce je rozbor pracovně právní úpravy zákazu konkurenčního jednání 

zaměstnance za trvání pracovního poměru a zákazu konkurenčního jednání po jeho 

skončení. 

V první kapitole práce se budu krátce věnovat popsání klíčových pojmů 

v pracovním právu, které jsou se zákazem konkurenčního jednání pevně spjaty. 

Na závěr kapitoly definuji zákaz konkurenčního jednání za trvání pracovního poměru 

a po jeho skončení, tedy tzv. konkurenční doložku. 

Následující kapitola je zaměřena na historický vývoj právní úpravy zákazu 

konkurence v pracovněprávních vztazích. Již v polovině 19. století se objevují právní 

úpravy zamezující konkurenčnímu jednání zaměstnance v době, kdy pro zaměstnavatele 

pracuje, i po skončení pracovního závazku. Úprava však byla značně nesystematická 

a nejednotná. Ucelenější a efektivní přístup v této otázce přinesl až počátek 20. století. 

Zákon o obchodních pomocnících přímo zakotvil omezení zaměstnance v pracovní 

činnosti na svůj nebo cizí účet za trvání pracovního poměru. Na uvedený předpis 
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navázal zákon o soukromých zaměstnancích, který převzal úpravu v duchu nastavených 

pravidel. Zákoník práce přijatý v polovině šedesátých let na předchozí úpravu 

nenavazoval a zcela postrádal ustanovení o konkurenční doložce. Na znovuzavedení 

úpravy bylo třeba počkat několik desítek let. V devadesátých létech minulého století 

zastánci i odpůrci hlasitě prosazovali svůj pohled na tuto problematiku. Klíčový význam 

měl nález Ústavního soudu (kap. 2.2.3), kterým byla připuštěna možnost sjednání 

konkurenční doložky na základě principu co není zakázáno je dovoleno. Na tento nález 

zareagoval zákonodárce po několika letech a konkurenční doložka se opět stala součástí 

českého právního řádu. Od této doby prošla několika drobnými změnami a i současné 

znění by si v jistých ohledech zasloužilo menší revizi. 

Třetí kapitola tvoří hlavní část této diplomové práce. V ní se budu věnovat 

současné právní úpravě zákazu konkurence a konkurenční doložky v zákoníku práce. 

Po vyložení předpokladů zákazu konkurence za trvání pracovního poměru a jeho 

možného prolomení se zaměřím na nedostatky, které v současném znění této úpravy 

spatřuji, zejména v otázce udělení předchozího souhlasu a předpokladu shody 

s předmětem činnosti zaměstnavatele. Zbylá část této kapitoly bude zaměřena 

na konkurenční doložku. Po krátkém shrnutí novelizací, kterými ustanovení věnující se 

konkurenční doložce od přijetí nového zákoníku práce prošlo, zaměřím pozornost 

na předpoklady sjednání konkurenční doložky. U jednotlivých aspektů se pokusím 

zdůraznit nejasnosti, které se v současné úpravě objevují a za pomoci judikatury 

pak poskytnout správný výklad předmětných ustanovení. 

Čtvrtá kapitola bude věnována právní úpravě zákazu konkurence a konkurenční 

doložky ve Velké Británii. Popisem principů ovládajících tyto instituty s odkazy 

na relevantní soudní rozhodnutí se budu snažit o vystižení stěžejních pravidel 

ovládajících tuto problematiku v anglickém právu. 

V poslední části navážu na předchozí dvě kapitoly diplomové práce komparací 

české a anglické právní úpravy zákazu konkurence pro zaměstnance. S ohledem 

na rozdílnost fungování těchto právních řádů budu pozornost zaměřovat na základní 

předpoklady sjednání konkurenční doložky, tj. předmět ochrany poskytované 

konkurenční doložkou, rozsah omezení činnosti a prostředky obrany v případě porušení 

ujednání. Pokusím se vytyčit určitá doporučení, která by vzájemně právní řády mohly 

přijmout do své úpravy, příp. naopak zdůraznit důvody, proč určitá pravidla mohou 
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fungovat ve Velké Británii, ale v České republice ne, a naopak. Dosavadní praxe 

a judikatura ukazují, že podmínky pro její sjednávaní mají často za následek neplatnost 

a zaměstnavatel ani zaměstnanec se ochrany účinně nedovolají.  

Věřím, že moje diplomová práce poskytne čtenáři ucelený přehled o právní 

úpravě zákazu konkurenčního jednání zaměstnance za trvání pracovního poměru 

a konkurenční doložce v pracovním právu. 
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1. Charakteristika klíčových pojmů 
Dříve než se budu věnovat právní úpravě konkurenční doložky v současnosti 

platném zákoníku práce, je třeba, pro lepší pochopení, vymezit některé ze základních 

pracovněprávních pojmů, se kterými je konkurenční doložka spjata. Následující pojmy 

jsou klíčové pro pracovní právo a jeho úpravu v z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále 

jen „zákoník práce“ nebo též „ZP“) a jsou s nimi nerozlučně spojeny instituty tohoto 

právního odvětví. V posledním části této kapitoly bude definován samotný pojem 

konkurenční doložky. 

1.1 Pracovněprávní vztahy 

Právní vztah lze obecně vymezit jako právem upravený vztah nejméně dvou 

subjektů, jehož obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti subjektů takového vztahu. 

Pracovněprávní vztah je vztah, který je upraven ustanoveními zákoníku práce (viz 

§ 1 písm. a) a b) zákoníku práce) a vzniká pří výkonu závislé práce mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli. Dále zákoník práce výslovně řadí do skupiny pracovněprávních 

vztahů vztahy kolektivní povahy, které s výkonem závislé práce souvisejí.  

Z vymezení pracovněprávních vztahů lze dovodit jejich základní teoretické dělení 

do tří skupin – individuální, kolektivní vztahy a v širším slova smyslu bývají mezi 

pracovněprávní vztahy řazeny též právní vztahy na úseku zaměstnanosti.1 Individuální 

pracovněprávní vztahy vznikají mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, naproti tomu 

kolektivní pracovněprávní vztahy jsou takové vztahy, ve kterých subjekty jsou také 

jednotliví zaměstnavatelé, především skupiny zaměstnavatelů nebo zaměstnanců, jako 

např. zaměstnavatelské svazy nebo odbory.  

Individuální pracovněprávní vztahy bývají dále rozdělovány na základní, ty, které 

se základními souvisejí a poslední skupinu tvoří další vztahy účasti na práci.2 Dle ust. 

§ 3 zákoníku práce základními pracovněprávními vztahy jsou pouze pracovní poměr 

a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Ostatní 

pracovněprávní vztahy tvoří druhou výše uvedenou podskupinu a lze pod ni subsumovat 

např. vztahy vznikající při odpovědnosti za škodu při výkonu práce nebo vztahy 

bezpečnosti a ochrany zaměstnanců při práci. 
                                                            
1 BĚLINA, M., a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 75. 
2 BĚLINA, M., a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 76. 
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1.2 Pracovní poměr 

Pracovní poměr je pracovněprávní vztah, jenž se řídí převážně pracovněprávními 

předpisy, jeho subjekty jsou zaměstnavatel a zaměstnanec, jimž vznikají vzájemná 

práva a povinnosti, tvořící obsah tohoto vztahu. Objekt pracovního poměru je tvořen 

osobním výkonem závislé práce, za kterou zaměstnanec dostává mzdu. Mimo pracovní 

poměr lze vykonávat závislou práci pouze na základě již zmiňovaných dohod. Zákoník 

práce rozlišuje dva typy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to dohodu 

o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Jejich hlavním účelem je umožnit 

zaměstnavatelům jednodušší způsob zaměstnávání osob. Dohody představují 

flexibilnější nástroj pro výkon závislé práce a poskytují zaměstnavateli možnost 

zaměstnat osobu na omezenou dobu výkonu práce, a tím odpadá povinnost založit 

pracovní poměr, na něž se vztahují přísnější pravidla. Pro zaměstnance pak dohody 

představují usnadnění v možnosti konat práci v menším časovém rozsahu. Dohody 

o pracích konaných mimo pracovní poměr představují doplňkovou formu zaměstnání3 

a ve vztahu k pracovním poměrům tvoří početně méně rozsáhlou skupinu 

pracovněprávních vztahů. 

Charakteristiku závislé práce tvoří několik prvků (srovnej § 3 zákoníku práce). 

Prvním z nich je, že ji lze provádět pouze v pracovním poměru nebo v právním vztahu 

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.4 Výkon závislé práce je 

však upraven i v jiných právních předpisech, např. v zákoně č. 283/1993 Sb., o státním 

zastupitelství, ke kterému je zákoník práce ve vztahu subsidiarity a použije se jej, pokud 

tento zvláštní zákon nestanoví jinak. Dalším charakteristickým rysem závislé práce je 

vztah nadřízenosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel je oprávněn 

udělovat zaměstnanci pokyny pro výkon práce a ten je povinen tyto pokyny respektovat. 

Zaměstnanec musí vykonávat závislou práci osobně na náklady a odpovědnost 

zaměstnavatele, v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele. Zaměstnanci náleží 

za výkon závislé práce mzda, plat nebo jiná odměna. 

Způsobilost být zaměstnancem jakožto subjektem pracovněprávních vztahů je 

vázána na způsobilost k právům a povinnostem a na způsobilost k právním úkonům. 

Mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti jako zaměstnanec, stejně jako 

                                                            
3 BĚLINA, M., a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 
2010, s. 430. 
4 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 38. 
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nabývat takových práv a povinností vlastními úkony vzniká dosažením 15 let věku, 

pokud zákoník práce nestanoví jinak (srov. § 6 a např. § 252 odst. 2 zákoníku práce). 

Zaměstnavatel má však povinnost nesjednat den nástupu do práce dříve než v den, kdy 

fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku.  

Způsobilost být zaměstnavatelem, tedy právnickou nebo fyzickou osobou, která 

zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu (srov. § 7 zákoníku práce), je 

vázána na jiné podmínky. Fyzická osoba nabývá způsobilost mít práva a povinnosti 

v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel narozením a způsobilost nabývat 

vlastními úkony taková práva a povinnosti získá dosažením věku 18 let. Pro právnickou 

osobu způsobilost mít práva a povinnosti jako zaměstnavatel počíná okamžikem jejího 

vzniku (u osob zapisovaných do obchodního rejstříku ode dne účinnosti tohoto zápisu) 

a může být omezena pouze zákonem (§ 19a z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále 

jen „občanský zákoník“), příp. z povahy věci.5 Úprava, kdo může jednat jménem 

zaměstnavatele, vychází z občanského zákoníku. Vztah zákoníku práce a občanského 

zákoníku je založen na principu subsidiarity, tzn. pokud zákoník práce neobsahuje 

vlastní úpravu, použije se úprava občanského zákoníku (viz ust. § 4 zákoníku práce). 

Subjekty mohou pracovní poměr založit na dobu určitou, tedy na přesně vymezené 

časové období, nebo na dobu neurčitou, tedy bez takového určení. Zákoník práce 

omezuje možnost prodlužování pracovních smluv na dobu určitou (srov. § 39 zákoníku 

práce). 

1.3 Pracovní smlouva 

Právním úkonem, kterým je na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele 

o vzájemných právech a povinnostech založen pracovní poměr, je pracovní smlouva.6 

Pracovní smlouva zakládá povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci 

v souladu s pracovní smlouvou, zaplatit mu za vykonanou práci mzdu a též zajistit, aby 

byly splněny podmínky pro výkon práce. Zaměstnanec má povinnost vykonávat práci 

osobně v souladu s pokyny zaměstnavatele a dodržovat další povinnosti vyplývající 

z pracovního poměru (§ 301 a násl. zákoníku práce). Jednou ze základních zásad, 

na kterých je zákoník práce postaven, je zvláštní zákonná ochrana postavení 

zaměstnance (viz § 1a písm. a) ZP). Smyslem tohoto principu je prostřednictvím 

                                                            
5 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 98. 
6 Více viz BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 219-227. 
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omezení smluvní svobody a kogentní právní úpravy zajistit alespoň minimální právní 

ochranu “před absolutní smluvní svobodou, která by mohla být zaměstnavatelem 

zneužita v neprospěch zaměstnance, …“.7  

Aby byla pracovní smlouva platným právním úkonem, musí dle § 34 zákoníku práce 

obsahovat alespoň tyto zákonem stanovené náležitosti (tzv. essentialia negotii): druh 

práce, místo jejího výkonu a den nástupu do práce. V případě, že některá z těchto 

náležitostí chybí, pracovní smlouva je absolutně neplatná. Neplatnost jiných ujednání, 

tedy např. prohlášení o vzdání se nároku na mzdu či dovolenou, nebo dohody obsahující 

konkurenční doložku, byla-li sjednána přímo v pracovní smlouvě, nezpůsobují 

neplatnost celé pracovní smlouvy, ale pouze těchto ujednání. Dalším požadavkem 

na platnost pracovní smlouvy je povinnost sjednat ji v písemné formě (§ 34 odst. 4 ZP). 

Změna obsahu, tj. práv a povinností, pracovní smlouvy je možná převážně 

na základě dohody smluvních stran. Od pracovní smlouvy lze odstoupit pouze 

do okamžiku, kdy zaměstnanec nastoupí do práce. Následně lze pracovní smlouvu zrušit 

dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, příp. zrušením ve zkušební době. 

Z uvedeného vyplývá, že ostatní práva a povinnosti, které mají být obsahem 

smlouvy, tj. včetně konkurenční doložky, musí být ujednána výslovně smluvními 

stranami. Konkurenční doložku je možno sjednat při vzniku pracovního poměru, ale 

i později v jeho průběhu.  

1.4  Pojem konkurence a konkurenční doložka 

Konkurence bývá obecně definována jako „soutěž, závodění většího počtu jedinců 

(jednotek) o týž cíl, zejm. hospodářský.“8 Účel konkurence spočívá v zajištění co 

nejvyšší míry individuální svobody k zajištění osobních a majetkových potřeb, omezené 

veřejným právem (pokud to vyžaduje veřejným zájem) a také individuálním 

schopnostmi jednotlivce k výkonu hospodářské aktivity.  

V pracovněprávní oblasti se konkurence projevuje jednak ve snaze zaměstnavatele 

o co nejvyšší zisk při co nejnižších nákladech a zároveň v zajištění utajení důvěrných 

informací a výrobních postupů (know-how), které mu umožňují efektivní hospodářskou 

soutěž na trhu s ostatními podnikateli ve stejném obchodním odvětví. Zaměstnanec 

                                                            
7 BĚLINA, M. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 24. 
8 OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, XIV. DÍL. Nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka a nakladatelství 
Argo, Olomouc, 1998, s. 710. 
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v rámci konkurence s ostatními pracovníky na trhu práce soutěží o získání pro něj 

finančně nejvýhodnějšího a z hlediska uspokojování jeho potřeb nejlepšího zaměstnání 

výměnou za poskytování svých osobních znalostí, dovedností a zkušeností.   

V oblasti obchodněprávní se zákaz konkurenčního jednání objevuje obvykle 

v souvislosti s ochranou hospodářské soutěže, resp. zákazem nekalé soutěže. 

Konkurence sama o sobě je pro obchodní trh a hospodářskou soutěž na něm nezbytná. 

Její zneužití v podobě tzv. nekalosoutěžního jednání má negativní důsledky na její 

fungování a podnikatelům je jako obranný prostředek poskytnuta ochrana v podobě, 

která je upravena v obchodním zákoníku. Kromě ochrany vůči ostatním soutěžitelům 

poskytuje obchodní zákoník ochranu obchodním společnostem ve vztahu k členům 

některých jejich orgánů.  

Z hlediska účelu této diplomové práce má pojem konkurence nejdůležitější význam 

ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele, jeho obsahu. Každý obchodník se snaží 

získat přízeň zákazníků a dosáhnout převahy nad ostatními konkurenty v oboru různými 

postupy. Ať už získání patentu na určitý pracovní postup nebo přístroj, nebo zajištěním 

stálosti složení a odbornosti svých zaměstnanců a v důsledku zabránění časté fluktuaci. 

K tomuto účelu pomáhá zaměstnavatelům též zákoník práce, který zakotvuje zákaz 

konkurenční výdělečné činnosti pro zaměstnance za trvání pracovního poměru 

a v případě potřeby dále umožňuje zaměstnavateli uzavření konkurenční klauzule 

pro určitou dobu po skončení pracovního poměru se zaměstnancem. 

1.5 Zákaz konkurenčního jednání zaměstnance za trvání pracovního poměru 

Obsah hlavních povinností zaměstnance vůči zaměstnavateli tvoří mj. povinnost 

loajality a také i obecná prevenční povinnost ve vztahu k majetku a oprávněným 

zájmům zaměstnavatele.9 Povinnost loajality tvoří zejména závazek mlčenlivosti, 

diskrétnosti, poctivosti a s nimi spojený závazek chovat se tak, aby nedošlo k jejímu 

porušení. Tato povinnost vzniká zaměstnanci již od okamžiku uzavření pracovní 

smlouvy, nikoli až ode dne nástupu do práce, kdy vzniká samotný pracovní poměr.10  

Povinnost loajality je také spjata se zákazem konkurenčního jednání zaměstnance 

za trvání pracovního poměru. Hlavním smyslem tohoto zákazu je znemožnit 

                                                            
9 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2956/2011 ze dne 17. 10. 2012 
10 HŮRKA, P., ŠTANGOVÁ, V., VYSOKAJOVÁ, M. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 71. 
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zaměstnanci zneužití informací, které nabyl v rámci výkonu práce, zabránit možnému 

střetu zájmů11 a ochránit vlastnictví nehmotných statků podnikatele-zaměstnavatele, 

zahrnující nejrůznější postupy, zkušenosti, informace i kvalifikace zaměstnanců, 

v souladu s ochranou vlastnického práva v čl. 11 úst. z. č. 2/1993 Sb., Listiny 

základních práv a svobod (dále jen „LZPS“).12 I přesto, že zaměstnanec přispěje 

významně k rozvoji podniku pomocí budování know-how, to ho však neopravňuje 

„odnést si“ to, co podniku zaměstnavatele přinesl, jelikož jeho zásluha byla odměněna 

prostřednictvím vyplacené mzdy. Naproti tomu je ale třeba zajistit právo zaměstnance 

dosáhnout obživy prací i v jiném zaměstnání či vlastním podnikání.  

 

Z ustanovení § 304 zákoníku práce vyplývá pro zaměstnance možnost vykonávat 

výdělečnou činnost, jež je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, pouze s jeho 

předchozím písemným souhlasem. Ustanovení má zabránit tzv. profesní konkurenci13 

a zároveň respektovat práva zakotvená v čl. 26 LZPS, tedy právo na podnikání 

a provozování jiné hospodářské činnosti.  

Z tohoto ustanovení vyplývají pro zaměstnance tři podmínky, které musí být 

splněny, aby se na něj vztahoval zákaz konkurenčního jednání vůči zaměstnavateli 

a tudíž povinnost získat si souhlas zaměstnavatele k výkonu takové činnosti: musí jít 

o aktivní činnost, výdělečnou činnost a činnost shodnou s předmětem činnosti 

zaměstnavatele.  

Aktivní činnost spočívá v konání, čímž je vyloučeno, aby zaměstnanec konkuroval 

zaměstnavateli třeba pouhým vlastnictvím majetku (v případě, že takové vlastnictví není 

spojeno s výkonem aktivní pracovní činnosti14). Jako příklad lze uvést vlastnictví 

nemovitosti. Konkurenčním jednáním není samotné vlastnictví nemovitosti, ale bylo by 

jím až její pronájem sv rámci výkonu živnosti, pokud by se tato činnost kryla 

s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

Druhou podmínkou je, že činnost musí být výdělečná. Dle judikatury soudů se 

za výdělečnou činnost obecně považuje „každá právem dovolená činnost, která je 

                                                            
11 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1072. 
12 PELIKÁNOVÁ, I. Konkurenční doložky ve smlouvách – český způsob analýzy. Právní praxe 
v podnikání: měsíčník Komory komerčních právníků ČR, r. 1997, č. 7-8, s. 1-18. 
13 JAKUBKA, J. Zákoník práce pro praxi: od 1. 1. 2004. Olomouc: ANAG, 2004, s. 256. 
14 JAKUBKA, J. Zákoník práce pro praxi: od 1. 1. 2004. Olomouc: ANAG, 2004, s. 141. 
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vykonávána za účelem získání majetkového prospěchu.“15 Není podstatné, zdali činnost 

opravdu výdělečná je a v jakém právním vztahu je vykonávána (samostatně 

zaměstnancem na vlastní účet nebo pro jiného zaměstnavatele). Důležitým faktorem je 

možnost, aby předmětná činnost byla schopna přinést výdělek. Ve výše zmíněném 

rozhodnutí Nejvyšší soud také zdůraznil, že za výdělečnou činnost nelze považovat 

přípravu k činnosti, k jejímuž výkonu má v budoucnu teprve dojít (např. získání 

živnostenského oprávnění). Výdělečnou činností je kromě pracovněprávního vztahu 

a živnostenského či neživnostenského podnikání též členství v orgánech podnikajících 

právnických osob. Samotné členství v takových právnických osobách, s nímž jsou 

spojena práva a povinnosti společníka, není považováno za výdělečnou činnost. 

Třetí podmínka spočívá ve shodě s předmětem činnosti zaměstnavatele, kterou lze 

zjistit například z obchodního nebo živnostenského rejstříku. Žádnou roli nehraje 

skutečnost, že zaměstnavatel tento předmět činnosti nevykonává, ačkoli k jejímu 

výkonu oprávněn je. Pomocí výkladu a contrario pak ze zákona vyplývá, že na jiné 

činnosti, než ty které jsou shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, se zákaz 

konkurenčního jednání nevztahuje a zaměstnanec je může vykonávat libovolně. Zákon 

výslovně vyjmenovává, na jaké činnosti se omezení výdělečné činnosti nevztahuje. 

Jedná se o výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.  

V souladu s ust. § 19 písm. f) zákoníku práce by byl neplatným právním úkonem, 

pokud se zaměstnanec v pracovní smlouvě zaváže, že nebude vykonávat žádnou jinou 

výdělečnou činnost, tedy nikoli pouze činnost shodnou s předmětem činnosti 

zaměstnavatele. Toto ujednání by bylo neplatné absolutně, zbylá ustanovení pracovní 

smlouvy by zůstala nadále v platnosti, pokud by sama nebyla v rozporu se zákonem. 

Zákoník práce totiž v uvedeném ustanovení zakazuje právní úkon, jímž by se 

zaměstnanec předem vzdal svých práv.  

K výkonu konkurenční výdělečné činnosti potřebuje zaměstnanec získat předchozí 

souhlas zaměstnavatele. Z dikce zákona vyplývá nutnost, aby byl souhlas dán před 

zahájením vlastní činnosti zaměstnancem. Pokud by zaměstnanec vykonával 

výdělečnou činnost bez souhlasu, jednalo by se o porušení povinnosti vyplývající 

z pracovněprávních předpisů (viz. § 52 a násl. zákoníku práce) a zaměstnavatel by mohl 

využít svého práva dát zaměstnanci výpověď, příp. s ním okamžitě zrušit pracovní 

                                                            
15 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1714/2001 ze dne 01. 10. 2002 
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poměr. Poté, co byl souhlas udělen, zaměstnavatel má právo jej odvolat. V písemném 

odvolání souhlasu musí uvést důvody, pro něž souhlas odvolává. Následně pak, když se 

zaměstnanec o odvolání souhlasu dozví, musí bez zbytečného odkladu výdělečnou 

činnost skončit způsobem, jaký určují příslušné právní předpisy.  

V souvislosti s povinností zaměstnance získat předchozí souhlas zaměstnavatele 

pro výkon výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele se nabízí 

otázka, zda je zaměstnanec povinen informovat zaměstnavatele o jiných pracovních 

aktivitách (ať už o pracovním poměru, tak dohodách o pracích konaných mimo 

pracovní poměr). Zákoník práce vychází z principu volnosti zaměstnance v pracovních 

aktivitách a tudíž absence povinnosti oznamovat takové skutečnosti svým 

zaměstnavatelům.16 Výjimka z této volnosti spočívá právě v případech, kdy 

zaměstnanec vykonává výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti 

zaměstnavatele.  

 

Omezení výdělečné činnosti se vztahuje též na tzv. státní zaměstnance (§ 303 odst. 1 

ZP). Naproti ale výše uvedenému, se omezení vztahuje na podnikatelskou činnost 

obecně, tedy jak na účast v řídících a kontrolních orgánech podnikajících právnických 

osob, tak na výkon podnikatelské činnosti samotným zaměstnancem. Stejně jako 

u ostatních zaměstnanců je však třeba předchozího souhlasu zaměstnavatele. Zákoník 

práce také vyjmenovává činnosti, na které se omezení výdělečné činnosti státních 

zaměstnanců nevztahuje. Zvláštní zákony (např. z. č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územně samosprávných celků) mohou stanovit širší okruh takových činností. 

V uvedeném zákoně kromě shodně vyjmenovaných činností jako v zákoníku práce se 

omezení nevztahuje dále na činnost znaleckou a tlumočnickou dle z. č. 36/1967 Sb., 

o znalcích a tlumočnících, vykonávanou pro soud nebo správní úřad, dále také činnost 

v poradních orgánech vlády a správu vlastního majetku. 

Zákaz konkurence je kromě pracovního práva upraven také v rámci obchodního 

práva. Obchodní zákoník upravuje u jednotlivých obchodních společností, které osoby 

a v jakém rozsahu podléhají zákazu konkurenčního jednání (srov. § 65 z. č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník; dále jen „obchodní zákoník“). Dojde-li k porušení tohoto 

zákazu, společnost je oprávněna požadovat vydání prospěchu z obchodu, při kterém 
                                                            
16 HLOUŠKOVÁ, P. Dotazy a odpovědi z praxe zákoníku práce. 4. aktualizované vydání. Olomouc: 
ANAG, 2013, s. 57. 
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osoba zákaz konkurence porušila, nebo provedení tomu odpovídajících práv 

na společnost. Toto oprávnění je společnost povinna uplatnit u odpovědné osoby do tří 

měsíců od dne, kdy se společnost o této skutečnosti dozvěděla, jinak zaniká.  

Obchodní zákoník obsahuje též úpravu konkurenční doložky, a to v souvislosti se 

smlouvou o obchodním zastoupení a smlouvou o prodeji nebo nájmu podniku. 

Ve smlouvě o obchodním zastoupení se mohou smluvní strany dohodnout, že obchodní 

zástupce nesmí nejdéle po dobu dvou let po ukončení zastupování na stanoveném území 

nebo vůči stanovenému okruhu osob na tomto území vykonávat na svůj nebo cizí účet 

činnost, jež byla předmět obchodního zastoupení nebo by měla soutěžní povahu vůči 

podnikání zastoupeného (viz ust. § 672a obchodního zákoníku). V případě 

nepřiměřenosti ujednání konkurenční doložky ji může soud omezit nebo zcela zrušit. 

Úprava konkurenční doložky pro smlouvu o obchodním zastoupení se použije 

i při prodeji či nájmu podniku (srov. ust. §§ 488a a 488h obchodního zákoníku). 

1.6 Konkurenční doložka - zákaz konkurenčního jednání zaměstnance 
po skončení pracovního poměru 

Úprava omezení konkurenčního jednání za trvání pracovního poměru je zakotvena 

přímo v zákoně, zatímco omezení konkurenčního jednání po skončení pracovního 

poměru může být založeno pouze smluvně a je tak pouze na vůli subjektů 

pracovněprávního vztahu, zda si toto omezení sjednají.  

Konkurenční doložka je ustáleným slovním spojením užívaným k označení 

smluvního ujednání zaměstnavatele a zaměstnance o vzájemných právech 

a povinnostech, které vznikají při skončení pracovního poměru. Doložka neboli 

klauzule, je obecně ujednáním spočívajícím v nějaké podmínce, výhradě či omezení. 

Jako konkurenční klausule je označována „doložka ve smlouvě služební nebo pracovní, 

jíž se zřízenec podnikateli zavazuje, že po vystoupení z jeho závodu nevstoupí do určité 

lhůty do žádného jiného závodu téhož oboru, nebo ani sám podobného závodu v určené 

době a v určitém obvodu místním nezařídí.“17 Jejím sjednáním zaměstnavatel smluvně 

omezuje zaměstnance ve výkonu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru.18 

                                                            
17 OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, XIV. DÍL. Nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka a nakladatelství 
Argo, Olomouc, 1998, s. 711. 
18 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 
s. 559. 



 

18 
 

Hlavním účelem práce je se zaměřit na současnou právní úpravu konkurenční 

doložky, proto o ní bude blíže pojednáno ve čtvrté kapitole práce.  

 

2. Historický vývoj právní úpravy zákazu konkurenčního jednání 
za trvání pracovního poměru a konkurenční doložky v pracovním 
právu 

2.1 Právní úprava do roku 1966 

Devatenácté století sebou díky průmyslovému rozmachu přineslo nutnost úpravy 

vztahů mezi majiteli podniků a jejich pracovníky. První zmínky o zákazu 

konkurenčního jednání lze vysledovat již v z. č. 227/1959 Ř. Z., živnostenském řádu 

a z. č. 1/1863 Ř. Z., obchodním zákoníku.19 Tato úprava neposkytovala příliš účinnou 

ochranu ani zaměstnavateli ani zaměstnanci. Později přijaté zákony, nikoli pouze 

v obchodněprávní, ale zejména pracovněprávní oblasti, vytvořily podrobnější 

a efektivnější úpravu pracovněprávních vztahů.  

2.1.1 Zákon č. 20/1910 Ř. Z., o obchodních pomocnících 

Na počátku 20. století byl přijat zákon o obchodních pomocnících, který obsahoval 

speciální právní úpravu pro služební poměry celé řady skupin zaměstnanců, čímž byla 

nahrazena dosavadní úprava obsažená v občanském zákoníku.  Tito pomocníci nemohli 

za trvání služebního poměru samostatně provozovat obchody v obchodním odvětví 

zaměstnavatele, a to na svůj ani cizí účet. Po skončení služebního poměru toto omezení 

neplatilo, ledaže to zaměstnavatel bývalým zaměstnancům zamezil či omezil.20  

Zavázal-li se zaměstnanec bez časového a místního omezení po skončení služebního 

poměru nepodnikat, aby tak nepoškodil svého bývalého zaměstnavatele (v zákoně 

používáno označení „principál“), byla taková smlouva neplatná.  Bezúčinnost 

(ve smyslu neplatnosti) konkurenční klauzule prohlašoval soudce v případě, že klauzule 

odporovala svým obsahem zákonu.  

Nutný kompromis mezi absolutním zákazem činnosti a absolutní volností 

pro bývalého zaměstnance byl vložen do §§ 36 a 37 uvedeného zákona. Smlouva 

                                                            
19 Více viz ŠIMEČKOVÁ, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde, 2008, s. 25. 
20 RYTÍŘ RANDA, A. Zákon o obchodních pomocnících a jiných zřízencích z 16. ledna 1910. Č. 20. 
Ř. Z. (VI. Titul Obchod. Zák.), Dodatek k dílu Rak. Právo Obchodní. Praha: J. Otto., Knihkupec C. K. 
České University, 1910, s. 32. 
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o omezení zaměstnance v podnikání po skončení služebního poměru u zaměstnavatele 

byla platná za splnění následujících podmínek:  

− zletilost zaměstnance v době uzavření smlouvy o konkurenční klauzuli, 

− odměna při skončení služby přesahující 4000 korun ročně (pokud nedosahovala 

takové výše, neměla klauzule žádný význam; smyslem bylo, aby zaměstnavatel 

platil starším a zkušeným pracovníkům vyšší odměnu a tím si je udržel ve svém 

obchodě; zároveň v případě jejich odchodu odměna umožňovala uzavřít s nimi 

konkurenční doložku),  

− doba trvání max. 1 rok, 

− absence omezení dle předmětu, času, místa a v poměru k obchodnímu zájmu, 

které by ztížilo výživu zaměstnance. 

Uzavření konkurenční klauzule se nemohl domáhat zaměstnavatel, pokud sám 

vypověděl nebo dal příčinu k předčasnému vystoupení zaměstnance ze služebního 

poměru. Zaměstnavatel mohl ale zrušit služební poměr a zároveň prohlásit, že bude 

po dobu omezení dávat zaměstnanci odměnu, která mu náležela. Cílem takového 

jednání zaměstnavatele bylo předejít možnému mstivému jednání bývalého 

zaměstnance v podobě vytvoření si vlastního konkurenčního obchodu.  

Zákon dále upravoval platnost konkurenční klauzule v případě zcizení podniku 

zaměstnavatele. Práva z konkurenční doložky nepřecházely beze všeho 

na nabyvatele. V takovém případě se na ně nevztahovala výše uvedená úprava. Bylo 

proto nutno smluvit si vzájemná práva s novým zaměstnavatelem.  

Pokud zaměstnanec porušil smluvenou konkurenční klauzuli, měl povinnost 

zaplatit bývalému zaměstnavateli smluvní pokutu. Zaměstnavatel pak nebyl 

oprávněn požadovat náhradu další škody. Pokud výše smluvní pokuty byla 

nepřiměřená, mohl ji soud zmírnit. 

2.1.2 Zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., o nekalé soutěži 

V roce 1927 byl přijat zákon, který upravoval kromě zákazu nekalosoutěžního 

jednání také zákaz konkurenčního jednání za trvání pracovního poměru osobám 

v poměru zaměstnance, zmocněnce nebo jednatele pracujícího výlučně pro podnik. 

Uvedeným osobám zakazoval být výdělečně činný v soutěži i pro jiného soutěžitele, 

v opačném případě mohli být žalováni, aby se zdrželi takového jednání.  Zaměstnancům 
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ale výslovně (§ 13 odst. 3) dovoloval používání znalostí a zručností, které nabyli 

v rámci běžných postupů v činnostech v zaměstnavatelově podniku konaných. 

Pokud jednající zaměstnanci museli vědět, že výdělečnou činností poškozují podnik 

zaměstnavatele, mohli být žalováni též o náhradu škody. Žaloba zdržovací i žaloba 

na náhradu škody mohla být směřována také na soutěžitele, jež služeb zaměstnance 

vědomě využil nebo musel vědět, že takovým jednáním může zaměstnanec poškodit 

podnik zaměstnavatele. 

2.1.3 Zákon č. 154/1934 Sb. z. a n., o soukromých zaměstnancích 

Zákon o pracovních poměrech soukromých úředníků, obchodních pomocníků 

a jiných zaměstnanců navazoval na předchozí zákon o obchodních pomocnících z roku 

1910 a zpřesňoval a doplňoval dosavadní úpravu.  Podmínku pro uzavření konkurenční 

klauzule vymezenou v zákoně o obchodních pomocnících modifikoval tím, že 

podmínku zletilosti nahradil svéprávností (tj. věk 21 let), čímž došlo k odstranění 

nejednotnosti, jelikož výraz zletilost byl tehdy pro účely tohoto zákona vykládán 

ve smyslu svéprávnosti.  

Nově přibyla podmínka umožňující uzavřít konkurenční klauzuli, a to pouze pokud 

měl zaměstnanec reálnou možnost nahlédnout do výrobních nebo obchodních tajemství 

zaměstnavatele, tedy byl-li v rámci zaměstnání přítomen při výrobě, vedl nebo měl 

přístup k obchodním knihám, popř. záznamy o dodavatelích nebo zaměstnancích. Pokud 

by tomu tak nebylo a konkurenční doložka by byla sjednána i se zaměstnancem, který 

se nedostal k chráněným informacím, znamenalo by to neúčelnou finanční zátěž 

pro zaměstnavatele a nadbytečné omezení pro zaměstnance. Výše roční odměny, které 

zaměstnanec musel dosáhnout při skončení služby, musela dosáhnout 18 tisíc Kč ročně.  

Dále byly přidány další podmínky platnosti konkurenční klauzule, mezi něž patří 

účel spočívající v ochraně výrobních a obchodních tajemství, omezení zaměstnance 

v zaměstnavatelově výrobním a obchodním odvětví po dobu nejvýše 1 roku po skončení 

služby a zákaz neslušného ztížení zaměstnancovy výživy vzhledem k předmětu, místu 

a času provozování a k obchodnímu zájmu, jaký má zaměstnavatel na splnění.21  

Dle komentáře k zákonu o soukromých zaměstnancích bylo neplatností pro rozpor 

s dobrými mravy stiženo ujednání, podle něhož by konkurenční klauzule byla závazná 

                                                            
21 HARTMANN, A. Zákon o soukromých zaměstnancích z 11. července 1934, č. 154 Sb. z. a n. Praha: 
Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1934, s. 295. 
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i pro rodinné příslušníky (manželku/manžela, děti, rodiče). Důsledek neplatnosti měla i 

situace, pokud zaměstnanec zrušil pracovní poměr z důležitého důvodu zaviněného 

zaměstnavatelem a prohlásil sjednanou doložku do 1 měsíce za neplatnou. Pokud však 

zrušil pracovní poměr zaměstnavatel, a to bez důležitého důvodu, byla neplatná 

konkurenční doložka, v případě, že zaměstnanec neupomenul zaměstnavatele k plnění 

ze konkurenční doložky nebo pokud se v konkurenční klauzuli zaměstnavatel nezavázal 

platit zaměstnanci po dobu omezení plat (§ 48 zákona o soukromých zaměstnancích). 

Sjednanou dobu trvání bylo možno prodloužit až na 5 pět let, pokud se 

zaměstnavatel současně zavázal platit zaměstnanci plat po dobu přesahující jeden rok 

až do uplynutí sjednané doby. Z dnešního úhlu pohledu vzhledem k rychlosti vývoje 

techniky a pracovních postupů si lze jen těžko představit, že by zaměstnavatel byl 

ochoten platit kompenzaci po takto dlouhou dobu. Dohoda musela mít, stejně jako 

standardní doložka, písemnou formu. Z výslovně uvedeného požadavku písemné formy 

u konkurenční doložky byla stanovena výjimka pro případ, kdy byla doložka sjednána 

v pracovní smlouvě, která sama nemusela mít povinně písemnou formu, tím pádem ani 

doložka v ní obsažená.  

U případů zákazů konkurenčního jednání za trvání pracovního poměru nesměl 

zaměstnanec bez svolení zaměstnavatele vykonávat jiné zaměstnání a také se nesměl 

bez svolení zaměstnavatele zúčastnit zároveň stejné obchodní soutěže. Oproti výše 

uvedenému zákonu o nekalé soutěži byl zákaz soutěžního jednání rozšířen na všechny 

zaměstnance. Účelem širokého pojetí zákazu byla maximální ochrana zaměstnavatele 

a eliminace možného konkurenčního jednání. 

I v případě, že zaměstnanec skončil pracovní poměr předčasně bez důležitého 

důvodu, byl vázán zákazem až do skončení doby, na kterou byl pracovní poměr 

uzavřen, příp. do uplynutí výpovědní doby. Ustanovení bylo nicméně dispozitivní, 

a proto si strany mohly dohodnout zmírnění absolutního zákazu vykonávat jakoukoli 

jinou výdělečnou činnost.22 To platilo i pro konkludentní svolení zaměstnavatelem, 

pokud ten věděl, že zaměstnanec vykonává jiné zaměstnání nebo provozuje podnik 

a neujednal si se zaměstnancem při uzavření pracovní smlouvy, aby této činnosti 

zanechal.  Pokud se zaměstnavatel dozvěděl o jiném zaměstnání svého zaměstnance až 

po uzavření smlouvy a tuto skutečnost toleroval po dobu delší než tři měsíce, mělo 
                                                            
22 HARTMANN, A. Zákon o soukromých zaměstnancích z 11. července 1934, č. 154 Sb. z. a n. Praha: 
Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1934, s. 174. 
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takové nekonání stejný důsledek jako konkludentní souhlas při uzavření pracovní 

smlouvy.  

V případě nedodržení zákazu se zaměstnavatel mohl domáhat vstoupit do právních 

jednání, která zaměstnanec uzavřel se třetími osobami při jednání majícím soutěžní 

povahu, příp. domáhat se převedení nároků nebo vydání nároků z takového jednání 

vzniklých.   Dále zaměstnavatel mohl žalovat na náhradu škody i třetí osobu, pokud 

ta věděla nebo musela vědět, že dotyčný zaměstnanec svojí nedovolenou činností 

poškozuje podnik zaměstnavatele, do jehož služeb byl přijat. 

Po skončení pracovního poměru mohl zaměstnavatel požadovat zaplacení smluvní 

pokuty (v zákoně nazývané „smluvní náhrada“) nebo náhradu škody. Pokud 

zaměstnanec porušil konkurenční doložku, nemohl se ale zaměstnavatel domáhat vedle 

splnění doložky na zaměstnanci i náhrady škody, V tomto ohledu byla přejata úprava ze 

zákona o obchodních pomocnících. Smluvená výše pokuty nebyla omezena a zůstala 

i možnost přiměřeného snížení smluvní pokuty soudem s ohledem na význam řádného 

splnění smlouvy.  

Zákon také pamatoval na případ změny majitele závodu. Zůstane-li zaměstnanec 

u nabyvatele závodu nadále zaměstnán, neručí předchozí zaměstnavatel za v budoucnu 

vzniklé platy.  

O významnosti zákona o soukromých zaměstnancích v praxi svědčí, že byl účinný 

až do přijetí roku 1964, kdy byl přijat nový zákoník práce, přestože od roku 1948 

nebylo úpravy zákazu konkurenčního jednání a konkurenčních doložek třeba vzhledem 

k novému společensko-politickému uspořádání. 

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

Pro úplnost shrnutí historie právní úpravy zákazu konkurenčního jednání je třeba 

zmínit zákon o pracovním poměru redaktorů, který v ust. § 11 zakazoval redaktorům 

bez svolení zaměstnavatele za trvání pracovního poměru samostatně provozovat 

časopisecký nebo zpravodajský podnik ani se takového podniku zúčastnit jako 

„spolupodnikatel.“ Stejně tak mohl být zaměstnanec zaměstnán pro takový podnik 

pouze se svolením zaměstnavatele. Výjimka byla stanovena pro práci literárně-

beletristickou nebo vědeckou, pokud tato nebyla určena pro podnik podstatně jiného 

směru. Omezení výdělečné činnosti (soutěžní doložka) pro dobu po skončení 
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pracovního poměru byla pro tuto skupinu zaměstnanců zcela vyloučena a v případě 

jejího sjednání, nebyla pro redaktora závazná. 

2.2 Právní úprava od 1966 do 2001 

Historicky byl pro vývoj pracovního práva důležitým mezníkem nový zákoník 

práce, který byl jednomyslně schválen Národním shromážděním Československé 

Socialistické Republiky dne 16. června 1965 a s účinností od 1. ledna následujícího 

roku. Nový kodex sjednotil poprvé v historii všechny pracovněprávní předpisy a zrušil 

dosavadní roztříštěnou úpravu obsaženou v osmdesáti zákonech, vyhláškách 

a nařízeních.23 Obsahoval řadu zmocnění pro vládu pro úpravu vztahů konkrétních 

oborů nebo odvětví diferencovaně podle rozdílných potřeb ekonomiky a jejího 

jednotného řízení. 

Není překvapením, že tehdejší společensko-politické uspořádání s direktivně 

řízenou ekonomikou a absolutní absencí soukromého podnikání v zákoníku práce zcela 

postrádalo ustanovení o zákazu konkurenčního jednání během i po skončení pracovního 

poměru. Změna přišla až s událostmi navazujícími na tzv. sametovou revoluci 

a souvisejícím přechodem na tržní ekonomiku a uvolňování režimu zaměstnávání 

občanů.  

2.2.1 Novela zákoníku práce č. 231/1992 Sb. 

Novelou č. 231/1992 Sb. byl do zákoníku práce vložen nový § 75, který znovu 

zavedl do platného právního řádu možnost samostatné výdělečné činnosti 

pro zaměstnance za trvání pracovněprávního vztahu. Navázal na povinnost zaměstnance 

uvedenou v § 73 písm. d), která stanovuje povinnost zaměstnance nejednat v rozporu 

s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Úprava konkurenční doložky ale byla vložena 

do zákoníku práce až o několik let později. 

Tehdejší znění zákoníku práce používalo označení pracovník a organizace, 

ale novelou č. 74/1994 Sb. s účinností od 1. 1. 1994 byla v celém zákoníku nahrazena 

tato označení za zaměstnance a zaměstnavatele. Pro srozumitelnost a zabránění zmatení 

budu i nadále používat označení „zaměstnanec“ a „zaměstnavatel.“  

 

                                                            
23 Protokol ze zasedání Národního shromáždění Československé socialistické republiky ze dne 15. června 
1965 k přijetí návrhu zákoníku práce. [online] [cit. 16. 10. 2013] Dostupné  z www: 
http://www.psp.cz/eknih/1964ns/stenprot/006schuz/s006009.htm 
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Hlavním argumentem pro včlenění ustanovení upravujícího konkurenční doložku 

byl čl. 26 LZPS, který zaručuje každému právo podnikat a provozovat jinou 

hospodářskou činnost s podmínkami a omezeními, které může stanovit pouze zákon. 

Zaměstnanci se zaručovalo právo jiné výdělečné činnosti než pouze té, v níž vykonával 

práci jako zaměstnanec. K možnosti využití stejného práva zaměstnavatelem a ochraně 

jeho podnikatelských zájmů bylo však nutno právo zaměstnance omezit.  

Podle ust. § 75 odst. 1 zákoníku práce mohli zaměstnanci vedle svého zaměstnání 

vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat jinou výdělečnou činnost shodnou 

s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, pouze s jeho 

předchozím písemným souhlasem. Zaměstnavatel byl oprávněn daný souhlas odvolat a 

spolu s odvoláním povinně vymezit důvody svého jednání. Následně byl zaměstnanec 

povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím 

z příslušných právních předpisů. Absolutní zákaz výkonu shodné výdělečné činnosti 

neplatil pro vedoucí zaměstnance a pro zaměstnance v jejich přímé řídící působnosti 

(§ 75 odst. 3 zákoníku práce). Omezení výdělečné činnosti se nevztahovala na výkon 

vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.  

Omezení se vztahovala nejenom na zaměstnance, u nichž vznikl pracovní poměr po 

datu účinnosti této novely, ale také na ty zaměstnance, kteří vedle svého hlavního 

zaměstnání (hlavní pracovní poměr) vykonávali jinou výdělečnou činnost se shodným 

předmětem činnosti, jakou vykonává zaměstnavatel, u něhož jsou zaměstnáni v době 

počátku účinnost novely. Podle konkrétní situace tak museli případně jiné výdělečné 

činnosti zanechat nebo dát výpověď ze zaměstnání, k němuž byla výdělečná činnosti 

v postavení konkurenčního jednání. 

Pro vedoucí zaměstnance a pracovníky v jejich přímé řídící působnosti znamenal 

zákaz jiné výdělečné činnosti povinnost vedlejší výdělečnou činnost ukončit. 

Ustanovení o zákazu jakékoli vedlejší činnosti však nemělo dlouhou existenci – 

s účinností od 1. 1. 1993 bylo novelou č. 37/1993 Sb. zrušen. Specifická úprava pro 

vedoucí zaměstnance tak byla po hlasité kritice zrušena již po několika měsících 

účinnosti.24 

Pokud by odvolání souhlasu nebylo provedeno v písemné formě, zaměstnanci by 

nevznikla povinnost jinou výdělečnou činnost ukončit, avšak nejednalo by se o neplatný 
                                                            
24 ZACHARIÁŠ, J. Zaměstnání v pracovněprávním vztahu a výkon jiné výdělečné činnosti. Právní praxe 
v podnikání: měsíčník Komory komerčních právníků ČR, r. 1994, č. 4, s. 34.  
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úkon ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 zákoníku práce. Pokud by odvolání souhlasu 

bylo učiněno v písemné formě, ale neobsahovalo by důvody, bylo by neplatné pro 

rozpor obsahu se zákonem dle § 242 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Pro zaměstnance 

měla obě taková odvolání stejný účinek jako v prvním případě – nebyl povinen se jimi 

řídit. Zaměstnanec neměl na vydání předchozího souhlasu právní nárok, nemohl se 

proto domáhat jeho udělení rozhodnutím soudu. Na soud se ale mohl obrátit se žalobou 

na určení, zda jím vykonávaná výdělečná činnost má shodnou povahu s předmětem 

činnosti zaměstnavatele, u něhož je zaměstnán. 

Pod vedlejší výdělečnou činnost byl zahrnut vedlejší pracovní poměr a dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr a také soukromé podnikání. Podmínkou pro 

omezení bylo, že tato vedlejší činnost byla shodná s činností hlavního zaměstnavatele. 

Za vedlejší činnost se nepovažoval majetkový vklad do obchodní společnosti ani nárok 

na podíl na zisku, zaměstnanec se však musel zdržet jednání, kterým by mohl výši zisku 

ovlivnit.25 Povinnost měl zaměstnanec vůči každému zaměstnavateli, u něhož pracoval 

v rámci pracovního poměru.26 

Formulace ustanovení § 75 ZP umožňovala při doslovném výkladu vznik absurdní, 

a pravděpodobně tvůrci zákona nepředvídané, situace, kdy uvedeným ustanovením byla 

zakázána i tzv. vedlejší činnost u stejného zaměstnavatele.  Lze se však bezpochyby 

domnívat, že zákonodárce zamýšlel novou úpravu pouze pro situace, v nichž figurují 

alespoň dva zaměstnavatelé. 

Novela č. 231/1992 Sb. přinesla změnu též pro některé skupiny státních 

zaměstnanců tehdejší Československé federativní republiky. Pro zaměstnance 

vyjmenovaných organizací v ust. § 73 odst. 2 byl stanoven zákaz být členem řídících 

nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost 

s výjimkou pro případy, kdy do takové organizace byli vysláni zaměstnavatelem. Pro 

výkon podnikatelské činnosti museli získat předchozí souhlas organizace, v níž byli 

zaměstnáni. Souhlas zaměstnavatele nebyl třeba pro výkon vědecké, pedagogické, 

publicistické, literární nebo umělecké činnosti a pro správu vlastního majetku.  

                                                            
25 DRÁPAL, J. K novelizacím zákoníku práce, provedeným v roce 1992. Právní praxe v podnikání: 
měsíčník Komory komerčních právníků ČR, r. 1993, č. 2, s. 17.  
26 ŠUBRT, B. Omezení výdělečné činnosti mimo zaměstnání a některé další otázky pracovní kázně. 
Práce a mzda, r. 1993, č. 1, s. 26.  
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V následujících letech po jejím zavedení byla úprava zákazu konkurenčního jednání 

v podobě vedlejší výdělečné činnosti a její formulace v zákonu podrobena kritice. Milan 

Galvas27 upozorňoval na nedůslednost formulace zákazu, kterým zákon nerozlišuje 

mezi hlavním a vedlejším pracovním poměrem a z toho usuzoval, že zaměstnanec si 

bude muset obstarat předchozí souhlasy dva. Pokud tedy zaměstnanec pracoval pro 

jednoho zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr a pro jiného zaměstnavatele na 

vedlejší pracovní poměr, vyplývala pro něj povinnost získat si souhlas jednoho 

zaměstnavatele pro výkon činnosti pro druhého zaměstnavatele a opačně. Galvas proti 

námitce, že takovýto důsledek zákonodárce nezamýšlel, oponoval bezvýznamností, 

poněvadž není podstatné, co zákonodárce myslel, ale jak to zformuloval do zákona. 

S jeho argumentem o klíčovosti vyjádření v zákoně lze souhlasit, nicméně nelze 

takovýmto přístupem docházet takřka k absurdním závěrům, které jsou při použití 

logického uvažování, zcela zřejmá. 

Již krátce po účinnosti novely, která přinesla do zákoníku práce ustanovení o 

omezení konkurenční výdělečné činnosti, se objevily úvahy o smluvním ujednání o 

omezení konkurenčního jednání i po skončení pracovního poměru. Např. Jan Kostečka 

ve svém článku28 zcela odmítá takovéto ujednání s argumentací důsledku neplatnosti 

takého ujednání z důvodu nemožnosti vzdát se předem svých práv a potažmo rozporu 

svého obsahu a účelu s právními předpisy. Milan Galvas29 považoval závazek k zákazu 

konkurenčního jednání po skončení pracovního poměru pouze za „gentlemen 

agreement“, která by byla závazná pouze morálně, bez poskytnutí ochrany právem. 

V jiném článku autor odmítal takovou dohodu s odkazem na čl. 26 odst. 2 LZPS, který 

omezuje právo uvedené v prvním odstavci článku podmínkami stanovenými zákonem a 

argumentací absence ustanovení, na „základě kterého by bylo možno odůvodnit zařazení 

zákazu dodatečné konkurence do běžné pracovní smlouvy.“30 Dalším argumentem bylo 

ustanovení § 244 zákoníku práce, z něhož vyplývá, že dohoda může být sjednána pouze 

podle ustanovení pracovněprávních předpisů. „Jelikož dohoda, kterou se zaměstnanec 

                                                            
27 GALVAS, M. K některým aktuálním otázkám pracovního práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 
r. 1994, č. 1, s. 139. 
28 KOSTEČKA J. Přípustnost smluvního závazku nekonkurovat zaměstnavateli po skončení zaměstnání. 
Právní rozhledy, r. 1993, č. 3, s. 73. 
29 GALVAS, M. K některým aktuálním otázkám pracovního práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 
r. 1994, č. 1, s. 139. 
30 ČERNOHLÁVEK, J. K zákazu konkurence po skončení smluvního poměru. Právní rádce, r. 1994, 
č. 11, s. 15. 
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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.“31 

Autoři se shodovali jednohlasně na právním důsledku ujednání o zákazu konkurence po 

skončení pracovního poměru – jeho neplatnosti. 

2.2.2 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 Cdo 105/1994  

Jejich názoru přisvědčil Vrchní soud v Praze jako tehdejší dovolací soud, který ve 

svém rozhodnutí sp. zn. 6 Cdo 105/1994 ze dne 20. ledna 1995 prohlásil dohodu 

uzavřenou „mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterou se zaměstnanec zavazuje, že 

se po skončení pracovního poměru zdrží po sjednanou dobu výkonu podnikatelské 

činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele a že v případě porušení tohoto 

závazku zaplatí zaměstnavateli dohodnutou pokutu, je ve smyslu ustanovení § 242 

odst. 1 písm. a) ZPr neplatným právním úkonem.“ V odůvodnění Vrchní soud 

konstatoval, že kogentní povaha zákoníku práce neumožňuje sjednat jiný typ dohod než 

těch, které jsou předvídány pracovněprávními předpisy, a smluvní volnost se uplatní 

pouze tam, kde to pracovněprávní předpisy umožňují. Zcela také odmítl, že ujednání by 

mohlo mít občanskoprávní povahu a podle jeho ustanovení být také posuzováno. 

K tomu doplňoval, že sjednání zákazu konkurenčního jednání po skončení pracovního 

poměru je v rozporu s čl. 26 LZPS s odkazem na čl. 1 Listiny, podle něhož základní 

práva jsou nezcizitelná a nelze s nimi volně nakládat, resp. v tomto případě se jich 

vzdát, a nelze argumentovat ani čl. 2 odst. 3 LZPS, podle kterého může každý činit, co 

zákon nezakazuje. 

Vrchní soud dále poznamenal, že zaměstnavatelé mohou zvolit obranu cestou 

obchodního práva a jeho úpravy nekalé soutěže (§ 51 obchodního zákoníku), která 

poskytuje ochranu před jednáním soutěžitele-podnikatele, ale také proti jakékoli jiné 

osobě. Ustanovení o nekalé soutěži poskytuje ochranu obchodnímu tajemství, pod nějž 

je subsumováno i know-how ve smyslu ust. § 17 obchodního zákoníku. „Porušení 

obchodního tajemství, kterým je rovněž jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně 

sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být 

využito v soutěži a o němž se dozvěděl tím, že mu bylo svěřeno nebo jinak se stalo 

                                                            
31 DOLEŽÍLEK, J. Soutěžní doložka v českém pracovním právu. Právní rozhledy, r. 1996, č. 10, s. 433. 
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přístupným na základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli, je nekalou soutěží.“32 

Pokud ale know-how není součástí obchodního tajemství, nepožívají poznatky získané 

zaměstnancem v rámci pracovního vztahu právní ochrany a jsou libovolně použitelná 

pro vlastní podnikání. 

Zaměstnavatel se tímto způsobem mohl právními prostředky bránit jak proti 

současnému tak bývalému zaměstnanci. Zaměstnavatel mohl požadovat, aby se 

zaměstnanec zdržel konkurenčního jednání, odstranil závadný stav nebo zaplatil 

přiměřené zadostiučinění v penězích, náhradu škody nebo vydal bezdůvodné obohacení. 

Uvedené sankce nedopadají na jednání zaměstnanců po skončení pracovního poměru u 

zaměstnavatele, která nelze posoudit jako nekalosoutěžní, neboť nenesou všechny 

povinné znaky skutkových podstat, i přestože by i tato jednání mohla ohrozit 

hospodářské zájmy zaměstnavatele a nepříznivě ovlivňovat jeho postavení v 

hospodářské soutěži. Příkladem může být tak situace, kdy zaměstnanec, „který 

bezprostředně po rozvázání dosavadního pracovního poměru nastoupí do práce u 

nového zaměstnavatele, jenž vzhledem ke svému předmětu podnikání konkuruje jeho 

předchozímu zaměstnavateli, pokud současně neporuší obchodní tajemství dřívějšího 

zaměstnavatele“33 nebo se nedopustí jiného jednání, které by bylo v rozporu se 

zákazem nekalé soutěže. 

I přes tehdejší neexistenci výslovné úpravy dohody o zákazu konkurenčního jednání 

po skončení pracovního poměru se někteří zaměstnavatelé pokoušeli zavázat si 

zaměstnance k povinnosti zdržet se výdělečné činnosti ve stejném oboru pod hrozbou 

finanční pokuty.34 A to i přesto, že se vystavovali riziku, že zahrnutí takového ujednání 

do pracovní smlouvy bylo neplatné a nemělo právní účinky. Pro dosažení účelu 

sledovaného takovým ujednáním mohl zaměstnavatel zvolit cestu uzavření 

nepojmenované občanskoprávní smlouvy dle ust. § 51 občanského zákoníku.  

2.2.3 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 192/95 

Neúspěšní dovolatelé ze soudního případu zmíněného v předchozí podkapitole se 

rozhodli obrátit na Ústavní soud. V otázce platnosti smluvního ujednání o zákazu 

konkurence po skončení pracovního poměru Ústavní soud zaujal k věci zcela opačné 

                                                            
32 Rozhodnutí Vrchního soudu ČR v Praze sp. zn. 6 Cdo 105/1994 ze dne 20. 1. 1995 
33 DOLEŽÍLEK, J. Soutěžní doložka v českém pracovním právu. Právní rozhledy, r. 1996, č. 10, s. 433. 
34 SPIES, Z. Zaměstnavatelé a pracovní právo. ASPI, r. 1996, č. 19.  
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stanovisko. V přelomovém nálezu sp. zn. II. ÚS 192/95 ze dne 1. 11. 1995 judikoval, že 

čl. 2 odst. 3 LZPS musí platit i pro oblast pracovněprávních vztahů i přes specifika 

tohoto právního odvětví, „neboť jde o ustanovení, mající v každé demokratické 

společnosti zásadní význam, a to potud, že je pojistkou svobody a současně i pojistkou 

proti totalitarizaci společnosti, jíž je vlastní snaha o znormování pokud možno všech 

oblastí života.“ Nepochybně by však došlo k porušení tohoto pravidla a principu 

rovnosti v základních právech, pokud by smluvní zákaz konkurenčního jednání 

zavazoval bývalé zaměstnance k časově neomezenému či časově nepřiměřenému 

zdržení se konkurenčního jednání. Nutno proto posuzovat jednotlivé konkrétní situace 

případ od případu. 

Ústavní soud zdůraznil, že právo podnikat zakotvené v čl. 26 LZPS náleží nejenom 

osobám na straně zaměstnance, ale též osobám (fyzickým i právnickým) na straně 

zaměstnavatele. Rovnost v právu podnikat zahrnuje i potenciální či relativní rovnost, jež 

se uplatní za stejných faktických poměrů. Nerovnost na straně zaměstnavatele měla za 

důsledek, že jím získané poznatky, vytvořené metody nebo jiné skutečnosti 

podnikatelsky hodnotné byly uvolněny bývalým zaměstnancům, aniž by se tito o ně 

sami zasloužili. Na tomto závěru, Ústavní soud poznamenává, nic nemění, že se 

navrhovatel-zaměstnavatel mohl domáhat soudní ochrany prostřednictvím ustanovení o 

nekalosoutěžním jednání v obchodním zákoníku, jelikož jde o nástroje následné, jež lze 

uplatnit až k obnově narušeného vztahu rovnosti v podnikání.  

Z nálezu lze vyvodit, že má smysl konkurenční doložku uzavřít, pokud přihlédneme 

k hlavním faktorům, zejména povaha činnosti zaměstnavatele, výše předpokládané 

smluvní pokuty a délky pracovního poměru zaměstnance.35 Ne v každém případě totiž 

je pro zaměstnavatele výhodné a účelné se zaměstnancem dohodu o konkurenční 

doložce, nebo ustanovení o ní v pracovní smlouvě, uzavřít.  

Reakce mezi právními teoretiky na nález ÚS byly dvojaké, někteří odmítli přijmout 

rozhodnutí a zastávali dosavadní názor nezákonností ujednání, někteří přijali 

rozhodnutí, i když zdráhavě, a zaměřili se na analýzu podmínek sjednání konkurenční 

doložky naznačených v nálezu. Ti, kteří odmítali dohodu o konkurenční doložce jako 

platnou, argumentovali, že sledovaný zájem je dostatečně ochráněn povinností 

mlčenlivosti zaměstnance, pochybovali, že se může jednat o pracovněprávní závazek, 
                                                            
35 KUNÁŠEK, J. Ochrana proti krádeži KNOW-HOW zaměstnancem. Z rozhodovací praxe našich soudů 
v oblasti nekalé soutěže. ASPI, 1996. 
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když se vztahuje na dobu po skončení pracovního poměru36 nebo že se jedná o 

občanskoprávní ujednání, příp. že není platná ani podle občanského zákoníku.37 Jiní 

namítali, že „ochrana práv a právem chráněných zájmů podnikatelů a soutěžitelů by 

měla být dostatečně zajištěna úpravou v obchodním zákoníku na ochranu proti nekalé 

soutěži.“38 Tehdejší skepticismus vůči používání konkurenční doložky 

v pracovněprávních vztazích však postupem času odezněl a právní teoretici přijali 

konkurenční doložku jako oprávněnou součást českého pracovního práva a svoji 

pozornost zaměřili na podmínky jejího sjednávání a možnosti jejího efektivního 

využívání v praxi. 

 

Zákonodárce na klíčový nález zareagoval s několikaletým zpožděním. Ačkoli se 

očekávalo přijetí zcela nového zákoníku práce v rámci přípravy na vstup do Evropské 

unie, došlo k zařazení ustanovení o konkurenční doložce do zákoníku práce dříve 

v rámci novely č. 155/2000 Sb., která poprvé v novodobé historii českého státu zavedla 

výslovně konkurenční doložku do pracovního práva. Úprava omezení výdělečné 

činnosti za trvání pracovního poměru zůstala beze změn. Novela nabyla účinnosti 

k 1. 1. 2001. Více k jejímu obsahu a změnám, které přinesla, v následující podkapitole. 

2.3 Právní úprava od 2001 do 2006 

2.3.1 Novela zákoníku práce č. 155/2000 Sb. 

Ustanovení o konkurenční doložce bylo vloženo do prvního oddílu hlavy první 

zákoníku práce do ustanovení upravujícího pracovní smlouvu. Účastníci 

pracovněprávního vztahu si mohli v pracovní smlouvě kromě povinných náležitostí 

dohodnout další podmínky. Zákonodárce výslovnou úpravou umožnil účastníkům 

uzavřít i konkurenční doložku, ve které si mohli 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 

                                                            
36 SALAČOVÁ, M. K tzv. konkurenčním doložkám v pracovních smlouvách. Právní rozhledy, r. 1996, 
č. 6, s. 267. 
37 ZRUTSKÝ, J. Konkurenční ujednání v pracovních smlouvách. Právní rozhledy, r. 1996, č. 11, s. 515. 
38 SVOBODOVÁ, Y. Ještě k tzv. konkurenčním doložkám v pracovních smlouvách. Právní rozhledy, 
r. 1996, č. 9, s. 405. 
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vůči podnikání zaměstnavatele.“39 Konkurenční doložku nebylo možno sjednat, pokud 

to nelze od zaměstnance spravedlivě požadovat. Pro případ porušení závazku si strany 

mohly sjednat smluvní pokutu. Pokud sjednaná konkurenční doložka odporovala 

vymezeným podmínkám, byla neplatná.  

Nově pro vedoucí zaměstnance, u nichž pracovní poměr byl založen jmenováním 

nebo volbou, zákoník práce zakotvil právo na odchodné, které vzniklo při splnění dvou 

podmínek. 1. zaměstnanec byl z funkce odvolán před skončením svého funkčního 

období, 2. zároveň byla sjednána konkurenční doložka. Odchodné se však vztahovalo 

pouze na situaci, kdy vedoucí zaměstnanec byl z funkce odvolán před skončením 

funkčního období. 

Nedostatek úpravy nového právního institutu je zřejmý na první pohled. Ačkoli je 

možno dohodnout zaplacení smluvní pokuty zaměstnavateli v případě porušení 

závazku, kompenzace pro zaměstnance za zdržení se konkurenčního jednání není 

výslovně zakotvena. Náznak možnosti zaplacení peněžité kompenzace lze získat 

z formulace, že konkurenčního doložku lze sjednat pouze „za podmínek, za nichž to lze 

od zaměstnance spravedlivě požadovat.“ Lze spravedlivě požadovat zdržet se až na 

dobu jednoho roku určité (potenciálně výdělečné) činnosti bez odpovídajícího 

protiplnění? Jednostranně výhodně konstruovaná právní úprava příliš nemotivuje 

zaměstnance k uzavření dohody o konkurenční doložce. Navíc v předmětné době stále 

platilo, že v pracovním právu lze sjednat pouze takové druhý závazků, které jsou 

výslovně upraveny nebo jejich existenci zákoník práce přepokládá.40 I přes nesouhlasné 

názory některých odborníků41 se lze domnívat, že zákonodárce pod formulací možnosti 

spravedlivého požadování takového závazku po zaměstnanci zamýšlel mj. finanční 

kompenzaci za omezení z konkurenční doložky vyplývající, ačkoli to explicitně v textu 

ustanovení nevyjádřil a pravděpodobně tak ponechal prostor pro rozhodování soudů a 

vytvoření relevantní judikatury.42 K této otázce se vyjádřil např. Krajský soud v Praze 

ve svém rozhodnutí sp. zn. 23 Co 515/2004, když konstatoval, že nesjednáním finanční 

náhrady v konkurenční doložce došlo k zvýhodnění zaměstnavatele a s ohledem na 

                                                            
39 § 29 odst. 2 věta druhá zákoníku práce 
40 KOTTNAUER, A. Smluvní konkurenční doložka a smluvní odchodné. Mzdy a personalistika v praxi, 
r. 2001, č. 1, s. 13. 
41 srov. TOMEK, M. Konkurenční doložka. Právní rádce, r. 2007, č. 8, s. 28.  
42 RÁMIŠ, V. Konkurenční doložka po novele zákoníku práce. Právní rozhledy, r. 2004, č. 14, s. 523. 
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synallagmatičnost právního vztahu vyplývajícího z konkurenční doložky absence 

reciproční výhody ve prospěch zaměstnance způsobila neplatnost dohody.43  

Zajištěním vyváženosti povinností na obou stranách dohody o konkurenční doložce 

výše takové kompenzace měla být zřejmě určena s ohledem na okruh a rozsah omezení 

činností.44 Bez takového výkladu by se zaměstnanec dostal do nevýhodného postavení, 

pokud by zaměstnavatel zneužil svého silnějšího postavení v pracovněprávním vztahu.  

 

V tehdejší judikatuře lze nalézt případ, kdy se Nejvyšší soud45 zabýval otázkou 

odlišení výše uvedeného odchodného pro vedoucí zaměstnance a finanční náhradou 

poskytovanou na základě sjednané konkurenční doložky, která některými 

zaměstnavateli byla zaměňována. V případě předčasného odvolání z funkce, do níž byl 

zaměstnanec zvolen nebo jmenován měl nárok na odchodné, které představovalo 

jednorázový příspěvek, který měl vykompenzovat náhlou změnu faktického i právního 

postavení a usnadnit odvolanému zaměstnanci překlenout období do získání nového 

zaměstnání. Oproti tomu finanční náhrada poskytnutá na základě konkurenční doložky 

zaměstnanci má ochránit zaměstnavatele před únikem důvěrných informací týkajících 

se jeho podnikatelské činnosti. Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o zcela odlišné 

instituty, které bylo v tehdejší době nutno posuzovat zcela samostatně a v případě 

vzniku nároků na vyplacení obou nároků, nebylo možné vyplacení obou považovat za 

odporující dobrým mravům a vzájemně vylučující. 

 

Pro případ porušení závazku zákazu konkurenčního jednání po skončení pracovního 

poměru je možno jako sankci sjednat smluvní pokutu. Zákoník práce úpravu smluvní 

pokuty neobsahoval, v praxi se proto používala úprava obsažená v občanském zákoníku 

(srov. ust. §§ 544 a 545).  

Otázka výše smluvní pokuty zůstala bez odpovědi. Jako vodítko pro určení výše 

může posloužit opět výše zmíněný klíčový nález Ústavního soudu, který uznal jako 

platný smluvní závazek o konkurenční doložce, ve kterém si strany dohodly zákaz 

konkurenčního jednání na dobu 12 měsíců se smluvní pokutou ve výši šestinásobku 

hrubého měsíčního příjmu. Ustanovení o případném moderačním právu soudu snížit 

                                                            
43 Rozhodnutí Krajského soudu v Praze sp. zn. 23 Co 515/2004 ze dne 7. 12. 2004 
44 PÍCHOVÁ, I. Ad: Konkurenční doložka. Právní rádce, r. 2001, č. 8, s. 29. 
45 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 5008/2009 ze dne 5. 1. 2011 
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nepřiměřené vysokou smluvní pokutu chybí. Lze si pomoci ust. § 7 odst. 2 zákoníku 

práce, podle něhož nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících 

z pracovněprávních vztahů zneužívat na újmu jiného účastníka pracovněprávního 

vztahu. Za takové zneužití by se dalo považovat, pokud by smluvní pokuta za dobu 

jednoho měsíce trvání konkurenční doložky přesáhla částku jednoho měsíčního 

průměrného výdělku.46 

 

Ze znění předmětného ustanovení o konkurenční doložce nevyplývalo, že 

zákonodárce měl úmysl zakotvit pod sankcí neplatnosti obligatorní písemnou formu pro 

sjednání konkurenční doložky (srov. § 242 odst. 2 zákoníku práce ve znění novely č. 

155/2000 Sb.). Ačkoli písemná forma vyžadována byla, nelze pomocí interpretace 

z formulace „konkurenční doložka odporující stanoveným podmínkám je neplatná“ 

považovat písemný projev vůle za podmínku právního úkonu. Lze tak souhlasit 

s názorem,47 že konkurenční doložka bude neplatná, pokud bude odporovat zákonem 

stanoveným podmínkám, nikoli ale v případě absence písemné formy.  

Z dikce ustanovení také vyplývá, že konkurenční doložku nebylo možno sjednat se 

zaměstnancem zaměstnaným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, ale pouze pokud byl zaměstnán u zaměstnavatele v pracovním poměru. Naproti 

tomu zákaz konkurenční činnosti zaměstnance po skončení pracovního poměru se 

vztahuje na činnost vykonávanou pro jiného zaměstnavatele jak v pracovním poměru, 

tak na základě dohod o pracích konaných mimo něj.  

2.3.2 Novela zákoníku práce č. 46/2004 Sb. 

Nastíněné nedostatky nové úpravy bylo pro praktické využití konkurenční doložky 

třeba odstranit. Stalo se tak až novelou č. 46/2004 Sb., s účinností od 1. 1. 2005. Ta 

zrušila zcela novelizaci zákoníku práce ve smyslu vložení ustanovení o konkurenční 

doložce a odchodném pro jmenované a volené vedoucí zaměstnance do ust. § 29 ZP a 

vložila do zákoníku práce nové ust. § 29a. Toto ustanovení upravilo podmínky 

konkurenční doložky následovně: 

                                                            
46 KOTTNAUER, A. Smluvní konkurenční doložka a smluvní odchodné. Mzdy a personalistika v praxi, 
r. 2001, č. 1, s. 14. 
47 srov. PÍCHOVÁ, I. Ad: Konkurenční doložka. Právní rádce, r. 2001, č. 8, s. 27. 
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- dohodu bylo možno sjednat po určitou dobu po skončení pracovního poměru, 

max. na 1 rok  

- zaměstnanec se zavázal ke zdržení se výkonu výdělečné činnosti, která byla 

předmětem činnosti jeho bývalého zaměstnavatele, nebo nově také činnosti, jež 

měla vůči zaměstnavateli soutěžní povahu 

- závazek zaměstnavatele k poskytnutí přiměřeného zadostiučinění alespoň ve 

výši průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku 

- dohodu je možno uzavřít, pokud to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat s 

ohledem na povahu informací a poznatků získaných v rámci pracovního poměru  

- dohodu o konkurenční doložce bylo možno sjednat nejdříve po uplynutí (byla-li 

sjednána) zkušební doby  

- bylo možno sjednat peněžitou částku, kterou zaměstnanec byl povinen zaplatit 

zaměstnavateli, pokud porušil závazek vyplývající z uzavřené dohody 

- při dodržení podmínek možnost odstoupení zaměstnavatele a výpovědi 

zaměstnance  

- povinná písemná forma dohody pro její uzavření, odstoupení a výpověď dohody 

 

Nově vložený § 29a zákoníku práce odpovídá až na několik formulačních změn 

současné úpravě konkurenční doložky v novém zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb.), 

proto se k jednotlivým podmínkám tohoto institutu budu věnovat blíže v následující 

kapitole. 

Pro úplnost v krátkosti shrnu, v čem konkrétně došlo ke změně formulace v textu 

samotného ustanovení. Zřejmě nejpodstatnější změnou bylo, že za konkurenční činnost 

byla považována pouze činnost výdělečná. Konkurenční povahu měla nejenom činnosti 

shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, ale též taková činnost, že jež měla vůči 

zaměstnavateli soutěžní povahu. Předchozí úprava totiž zakazovala soutěžní činnost 

vůči podnikání zaměstnavatele, což komplikovalo použití konkurenční doložky u 

zaměstnavatelů, jež byli založeni za jiným účelem než podnikání48 (srov. § 29 odst. 2 

zákoníku práce ve znění novely č. 155/2000 Sb.). Podepsáním konkurenční doložky se 

zaměstnanec zavazoval k zákazu činnosti, i přestože nesledoval vlastní obohacení 

výdělkem z takové činnosti.  

                                                            
48 RÁMIŠ, V. Konkurenční doložka po novele zákoníku práce. Právní rozhledy, r. 2004, č. 14, s. 523. 
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Dále byla výslovně zakotvena povinnost zaměstnavatele k poskytnutí finanční 

kompenzace pro zaměstnance se stanovením minimální částky ve výši průměrného 

měsíčního výdělku zaměstnance za každý měsíc plnění závazku.  

Podmínka sjednání konkurenční doložky spočívající ve spravedlivém požadavku 

byla zúžena vymezením aspektů, ke kterým by se tento požadavek spravedlivosti měl 

vztahovat. Po zaměstnanci lze spravedlivě požadovat podepsání konkurenční doložky, 

pokud by s „ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a 

technologických postupů, které získal v pracovním poměru u zaměstnavatele a jejich 

využití“49 při konkurenční činnosti mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit 

jeho činnost.    

Nově při sankci za porušení zákoníku práce nepoužívá označení smluvní pokuty, ale 

používá institut peněžité částky, kterou se zaměstnanec zavazuje zaplatit 

zaměstnavateli, pokud poruší svůj závazek. I přesto, že povinnost není výslovně 

označena jako smluvní pokuta, její vymezení v pátém odstavci ustanovení § 29a 

v podstatě odpovídá tomuto institutu. 

 

Z historického vývoje právního zákazu konkurenčního jednání za doby trvání 

pracovního poměru vyplývá, že tvořil pravidelně obsah zákonných úprav pracovních 

vztahů. Naproti tomu úprava zákazu konkurenčního jednání po skončení pracovního 

poměru tak pravidelnou pozici neměla. Její fungování v praxi za doby první republiky 

bylo přerušeno obdobím komunistického režimu a návrat do právního řádu zaznamenala 

až po obnově demokratického českého státu, která však přinesla výraznou nejednotnost 

v názorech na její konkrétní úpravu, potažmo celkově na znovuzavedení tohoto 

institutu. I přes obtíže a prodlevy při jejím vložení do zákoníku práce se podařilo 

stabilizovat její úpravu, která v téměř nezměněné podobě byla přenesena i do nového 

zákoníku práce. 

 

3. Současná právní úprava zákazu konkurenčního jednání 
a konkurenční doložky v zákoníku práce 

I přes zdlouhavý proces, kdy byl návrh vrácen Senátem, prezident ho odmítl 

podepsat a snahu o odložení účinnosti, byl nový zákoník práce č. 262/2006 Sb. přijat 

                                                            
49 § 29a odst. 3 z. č. 165/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění novely č. 46/2004 Sb. 
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a s účinností od 1. 1. 2007 tak nahradil celý starý zákoník práce (v rámci této kapitoly 

používáno označení „zákoník práce“ pro tento nový zákoník; pokud je odkazováno 

na předchozí úpravu, používám označení „starý zákoník práce“).  

Koncepce zákoníku práce byla na rozdíl od předchozí úpravy postavena na principu 

„co není zakázáno, je dovoleno“, což posílilo smluvní volnost v pracovněprávních 

vztazích.50 Další významnou změnou byla preference relativní neplatnosti vadných 

právních úkonů nad absolutní.51 Pro účely této práce je třeba zmínit, že nový zákoník 

práce již nerozlišuje hlavní a vedlejší pracovní poměr, jak to bylo u starého zákoníku 

práce. Nově je každý pracovněprávní vztah posuzován zcela samostatně. Pro přesnou 

formulaci je tak třeba používat označení jiný výdělečná činnost než vedlejší výdělečná 

činnost. 

Úprava zákazu konkurenční výdělečné činnosti za trvání pracovního poměru byla 

převzata téměř beze změny a Důvodová zpráva k návrhu zákoníku práce neposkytuje 

více informací, než pouze ty, že se navrhuje úpravu zachovat i v nové úpravě.52 

K přenosu úpravy konkurenční doložky Důvodová zpráva mlčí zcela. 

3.1 Zákaz konkurenční výdělečné činnosti za trvání pracovního poměru 

Jako obecné pravidlo platí, že zaměstnanci mohou vykonávat vedlejší výdělečnou 

činnost, která není shodná s předmětem činnosti a nemůže zasahovat do oprávněných 

zájmů jejich zaměstnavatele, bez omezení. 53 Omezení v ust. § 303 odst. 3 zákoníku 

práce pro některé skupiny státních zaměstnanců omezuje toto právo tak, že tito 

zaměstnanci mohou vykonávat jakoukoli, nikoli však shodnou s předmětem činnosti 

zaměstnavatele, podnikatelskou činnost vždy pouze s písemným souhlasem 

zaměstnavatele. Pro ostatní zaměstnance platí omezení výdělečné činnosti dle ust. § 304 

zákoníku práce. 

Omezení výdělečné činnosti jako uplatnění zákazu konkurence pro stávající 

zaměstnance je postaveno na podmínkách uvedených v kap. 1.4 této práce. Musí 

se jednat o výdělečnou činnost, bez ohledu na skutečně dosažený výdělek, která je 
                                                            
50 Protokol ze zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 21. dubna 2006 
k návrhu zákoníku práce. [online] [cit. 29. 10. 2013] Dostupné z www: 
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/055schuz/s055121.htm#r1 
51 Více viz BEZOUŠKA, P., HŮRKA, P. Neplatnost právního úkonu podle znění zákoníku práce 
od 1. 1. 2012. Právní rozhledy, r. 2012, č. 6, s. 191.  
52 Důvodová zpráva k návrhu zákoníku práce ze dne 27. 9. 2005. Sněmovní tisk 1153/0. 
[online] [cit. 29. 10. 2013] Dostupné z www: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=14891 
53 BĚLINA, M. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1072. 
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ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele shodná, i přestože samotný zaměstnanec 

se v rámci pracovního poměru pro zaměstnavatele na předmětné činnosti nepodílí. 

Do skupiny výdělečných činností patří nejenom pracovní poměry a dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, ale také členství ve statutárních nebo kontrolních 

orgánech právnických osob.  

Překonat omezení lze udělením souhlasu zaměstnavatelem, který musí být dán před 

započetím konkurenční činnosti. Kdo může jménem zaměstnavatele udělit souhlas, 

upravuje v ust. § 11 zákoník práce. Odkazem na občanský zákoník vyplývá, že je-li 

zaměstnavatelem fyzická osoba, uděluje sama tento souhlas, je-li zaměstnavatelem 

právnická osoba, tak její statutární orgán. Za fyzické tak právnické osoby, jež jsou 

zaměstnavateli, to mohou dále být osoby jimi pověřené (vnitřním předpisem nebo 

na základě plné moci). Tento souhlas může zaměstnavatel po udělení kdykoli odvolat. 

Společně s odvoláním ale musí zaměstnanci písemně oznámit důvody svého jednání. 

Neplatnost odvolání způsobí nedostatek písemné formy a absence důvodů pro odvolání. 

V návaznosti na takové odvolání pak zaměstnanec musí bez zbytečného odkladu 

výdělečnou činnost ukončit (§ 304 odst. 2 zákoníku práce.). V případě, 

že zaměstnavatel zcela bezdůvodně souhlas odvolá, lze takové jednání považovat 

za rozpor s dobrými mravy a zaměstnanec by se mohl domáhat neplatnosti tohoto 

úkonu. Pokud by závazek nekonkurovat zaměstnavateli vedlejší výdělečnou činností byl 

sjednán v širším rámci než dle ustanovení zákoníku práce, byl by neplatný absolutně.54 

Není přípustné se odchýlit ani ve prospěch zaměstnance, ve smyslu naplnění principu 

obsaženého v čl. 2 odst. 3 LZPS, podle něhož každý může činit, co není zákonem 

zakázáno, a zákonem stanovený zákaz konkurence tak modifikovat.55 

Speciální úprava platí pro tzv. veřejné funkcionáře, na něž se vztahuje zákon 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Úprava omezení výdělečné činnosti v zákoníku práce 

se na ně použije, pouze pokud speciální zákon nestanoví jinak. 

Omezení pro výkon výdělečné činnosti se nevztahuje na taxativně vyjmenované 

činnosti. Těmi jsou vědecká, pedagogická, publicistická, literární a umělecká činnost. 

 

Úprava omezení výdělečné činnosti vytváří některé výkladové nejasnosti a praktické 

problémy. Ve zbylé části této podkapitoly se zaměřím na některé z nich. 
                                                            
54 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1074. 
55 KOCINA, J. Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie, r. 2008, č. 7, s. 53. 
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V souvislosti s vymezením výdělečné činnosti vyvstává otázka, zda pod takové 

omezení lze subsumovat i jednání směřující k jejímu započetí. Zejména tedy situace, 

kdy zaměstnanec se uchází o pracovní pozici v rámci výběrového řízení, založí 

obchodní společnost a podá návrh na její zápis do obchodního rejstříku apod.56 

Vzhledem k tomu, že takovým jednáním se vytváří pouze předpoklady výkonu 

potenciálně konkurenční činnosti, nepřináší majetkový prospěch a není totožná 

s předmětem činnosti zaměstnavatele,57 nejde tedy o samotný výkon takové činnosti. 

Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí potvrdil, že za konkurenční výdělečnou 

činnost „nelze považovat účast (bývalého) zaměstnance ve výběrovém řízení na činnost, 

byť totožnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, jež by měla být vykonávána teprve 

v budoucnosti.“58 Takové jednání nemůže být v rozporu s ust. § 304 zákoníku práce, 

jelikož by došlo k nepřípustnému omezení práva na podnikání dle čl. 26 LZPS na straně 

zaměstnance. 

Další praktický problém nastává s vymezením shody s předmětem činnosti 

zaměstnavatele. Předmět činnosti lze nejčastěji zjistit ze zápisu v obchodním nebo 

živnostenském rejstříku, příp. zvláštním zákoně upravujícím činnost zaměstnavatele 

(např. advokáti, exekutoři) nebo listině, na základě níž byl zaměstnavatel založen.  

Samotné označení však nemusí poskytovat představu o reálné náplni činnosti v praxi 

zaměstnavatele. To platí zejména pro zaměstnavatele podnikající na základě 

živnostenského oprávnění. Cílem každého podnikatele je dosažení maximálního zisku 

a k tomu může dopomoci rozšíření předmětu podnikání na další činnosti, s hlavním 

předmětem činnosti související. Roman Turek ve svém článku59 upozorňuje, 

že oprávnění k více druhům činností bývá zneužíváno a tím významně rozšiřuje 

rozlišovací kritérium pro určení dovolené výdělečné činnosti zaměstnance bez nutnosti 

získání souhlasu od zaměstnavatele. „Druhové vymezení práce zaměstnance, dle 

kterého se podílí jenom na některém z předmětů činnosti zaměstnavatele, nemá vliv 

na jeho povinnost zdržet se neodsouhlasené výdělečné činnosti shodné s jiným 

vykonávaným předmětem činnosti zaměstnavatele.“ Zaměstnanec se tak může ocitnout 
                                                            
56 TUREK, R. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. Právní 
rozhledy, r. 2008, č. 8, s. 277. 
57 MUŠKA, F. Nesouhlas zaměstnavatele s vedlejší činností zaměstnance. Otázky a odpovědi z praxe, 
r. 2006, č. 8, s. 20. 
58 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3202/2009 ze dne 10. 8. 2010 
59 TUREK, R. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. Právní 
rozhledy, r. 2008, č. 8, s. 277. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgkzdnmv2f6y3jnzxg643une
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v situaci, že bude omezen ve výdělečné činnosti i přesto, že ji zaměstnavatel nehodlal 

vykonávat a oprávnění k jejímu výkonu získal tzv. do počtu. Je třeba ale vždy mít na 

paměti účel ustanovení o omezení výdělečné činnosti, který má chránit zaměstnavatele 

před zneužitím svých důvěrných informací obchodní, výrobní či technické povahy 

související s podnikem,60 nikoli před jakýmkoli potenciálně konkurenčním subjektem, 

který se by se na stejném trhu mohl objevit. 

Další nejasná záležitost se týká souhlasu k výkonu konkurenční výdělečné činnosti. 

Zákon hovoří o předchozím souhlasu, z čehož lze vyložit, že souhlas má být dán před 

započetím vedlejší konkurenční činnosti. Jak by ale měla být řešena situace, kdy 

zaměstnanec vykonává činnost, pro kterou si později získá oprávnění i zaměstnavatel. 

Je v takovém případě zaměstnanec povinen opatřit si od zaměstnavatele „předchozí“ 

souhlas? Podobně patová situace nastane, pokud zaměstnanec konkurenční výdělečnou 

činnost vykonává již v době, kdy začne pracovat pro zaměstnavatele. V obou případech 

je pro zaměstnance nemožné získat předchozí souhlas. Otázka tak je, zda souhlas je 

vůbec třeba získat. V prvním případě zaměstnanec vykonával výdělečnou činnost dříve 

než zaměstnavatel. Požadovat souhlas se zdá v takovém případě jako nepřiměřené 

omezení ústavního práva na podnikání zaměstnance a zaměstnavatel nemůže takto 

limitovat zaměstnance. V druhém případě má zaměstnanec možnost dobrovolně 

rozhodnout, zda vstoupí do pracovního poměru s budoucím zaměstnavatelem a ten musí 

udělit souhlas, pokud o zaměstnance opravdu stojí. Pokud by zaměstnanec při vzniku 

pracovního poměru neoznámil, že vykonává výdělečnou činnost shodnou s předmětem 

činnosti budoucího zaměstnavatele, mohlo by být takové jednání kvalifikováno jako 

porušení pracovní kázně a zaměstnavatel by mohl z takového jednání vyvodit zákonem 

předvídané důsledky.61 

Odvoláním souhlasu vzniká zaměstnanci povinnost ukončit výdělečnou činnost bez 

zbytečného odkladu. Tato lhůta nemá pevně stanovené trvání a určit její délku je třeba 

vždy s ohledem na konkrétní činnost, jež má být ukončena a právní předpisy, které se 

na ni vztahují. Jinou dobu si vyžádá zrušení pracovního poměru výpovědí, jinou dobu 

ukončení podnikání vykonávaného na základě živnostenského oprávnění. 

                                                            
60 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1276/2001 ze dne 11. 4. 2002 
61 TUREK, R. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. Právní 
rozhledy, r. 2008, č. 8, s. 277. 
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3.2 Konkurenční doložka 

Na rozdíl od omezení konkurenční činnosti za trvání pracovního poměru, jejíž 

úprava je zakotvena přímo v zákoně, omezení konkurenční činnosti pro dobu 

po skončení pracovního poměru je třeba sjednat mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

dohodou. Konkurenční doložce jsou v zákoníku práce věnovány pouze dvě ustanovení 

(§ 310 a § 311).  

Znění upravující zákaz konkurenčního jednání po skončení pracovního poměru bylo 

přejato do nového zákoníku práce téměř beze změny s tím, že do něj byla doplněna 

některá formulační upřesnění. V důvodové zprávě k novému zákoníku práce62 bylo 

navrženo, aby pod pojem výdělečné činností byla včleněna kromě činnosti shodné 

s předmětem činnosti zaměstnavatele také činnost, jež by měla ve vztahu 

k zaměstnavateli soutěžní povahu, a aby bylo možno konkurenční doložku uzavřít 

pouze se zaměstnancem, který má během zaměstnání možnost získat informace nebo 

znalosti, jež by mohly zaměstnavateli přivodit podstatnou újmu. Nově mělo být 

umožněno sjednat konkurenční doložku již ve zkušební době a k větší ochraně 

zaměstnance před nepřiměřeným omezením též časové, územní a věcné vymezení 

konkurenční doložky. Dále bylo navrženo, aby měl soud pravomoc omezit či zrušit 

konkurenční doložku. Výše kompenzace byla navrhována polovina dosavadní částky, 

tedy průměrného měsíčního výdělku a maximální doba, na kterou mohla být 

konkurenční doložka sjednána, měla činit dva roky. Ne vše ale bylo hned do nového 

zákoníku práce opravdu zapracováno. 

 

Ve znění nového zákoníku práce úprava stanovovala, že pokud se zaměstnanec na 

základě dohody zdrží po určitou dobu po ukončení zaměstnání, nejdéle však do 1 roku, 

výkonu výdělečné činnosti, jež je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo má 

soutěžní povahu vůči činnosti zaměstnavatele, tak zaměstnavatel poskytne zaměstnanci 

přiměřenou peněžitou kompenzaci, minimálně však ve výši průměrného měsíčního 

výdělku za každý měsíc, splatnou pozadu za měsíční období, pokud si nedohodnou 

jinou splatnost. V dohodě si strany mohou sjednat smluvní pokutu pro případ, že bývalý 

zaměstnanec poruší svůj závazek. Pokud dojde k takovému porušení a zaměstnanec 

                                                            
62 Důvodová zpráva k návrhu nového zákoníku práce. [online] [cit. 4. 11. 2013]. Dostupné z www: 
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=14896 
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pokutu zaplatí, zaniká tím závazek z konkurenční doložky a zaměstnanec jím není 

nadále vázán. Výše částky smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu 

informací, ke kterým měl zaměstnanec přístup. 

Zaměstnavatel může od dohody o konkurenční doložce odstoupit až do doby 

skončení pracovního poměru. Zaměstnanec může tuto dohodu vypovědět, pokud se 

zaměstnavatel ocitne v prodlení s placením peněžité kompenzace. Dohoda zanikne 

prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi. Odstoupení 

i výpověď musí mít obligatorně písemnou formu. 

Smlouvu o konkurenční doložce nelze sjednat s pedagogickými pracovníky orgánů 

a institucí uvedených v § 311 zákoníku práce. Jedná se o školská zařízení zřizovaná 

Ministerstvem školství, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, pokud do jeho 

předmětu činnosti patří úkoly v oblasti školství, a zařízení sociální péče. 

 

Od přijetí nového zákoníku práce byla tato úprava dvakrát změněna ve formulaci 

a jednou v podmínkách sjednání konkurenční doložky (ve výši poskytnuté kompenzace 

zaměstnavatelem a možnosti sjednání konkurenční doložky až po uplynutí zkušební 

doby). Novela č. 365/2011 Sb. vložila do zákoníku práce nový § 310, který zpřesnil 

formulaci původního ustanovení. Označení dohoda o konkurenční doložce nahrazeno 

jednoduše označením konkurenční doložka a označení účastníci náhrazeno smluvními 

stranami. Obsahově došlo ke snížení minimální částky peněžitého vyrovnání 

z původního průměrného měsíčního výdělku na jednu polovinu takové částky a odpadla 

podmínka sjednání konkurenční doložky až po uplynutí zkušební doby. 

 

Dříve než se budu věnovat jednotlivým aspektům konkurenční doložky, chtěla bych 

se krátce zabývat zrušením podmínky pro možnost sjednání konkurenční doložky až 

po uplynutí zkušební doby a změnou minimální částky stanovené jako kompenzace 

pro zaměstnance z konkurenční doložky. 

Omezení možnosti sjednání konkurenční doložky až po uplynutí zkušební doby bylo 

při jeho zavedení novým a v rámci evropských poměrů dost netradičním řešením.63 

V rámci novely č. 46/2004 Sb. bylo vloženo ustanovení o možnosti sjednání 

konkurenční doložky až po uplynutí zkušební doby s odůvodněním, že je v to „v zájmu 
                                                            
63 ŠKUBAL, J., LIŠKUTÍN, T. Konkurenční doložka a její praktické užití. Práce a mzda, r. 2010, č. 10, 
s. 10. 
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ochrany zájemců o zaměstnání a nových zaměstnanců.“64  Zákonodárce toto omezení 

po několik let trvající účinnosti zrušil. 

Hlavním důvodem sjednání konkurenční doložky je pro zaměstnavatele ochrana 

jeho důvěrných informací a postupů. Maximální trvání zkušební doby v době účinnosti 

této úpravy byly 3 měsíce. Pro získání důvěrných informací, znalostí a postupů 

zaměstnancem je to poměrně dlouhá doba, které umožňuje zaměstnanci ukončit poměr 

těsně před uplynutím zkušební doby a tedy před možností sjednat konkurenční doložku. 

Následně pak využít získané informace pro vlastní činnost konkurenční povahy vůči 

bývalému zaměstnavateli. Omezení možnosti sjednání konkurenční doložky až 

po skončení zkušební doby výrazně omezovalo a ohrožovalo právo zaměstnavatele na 

ochranu svého know-how. Zaměstnavatel mohl dosáhnout uplatnění konkurenční 

doložky tím, že nesjednal se zaměstnancem zkušební dobu, nicméně tím přicházel 

o možnost, zjistit, zda zaměstnanec splňuje očekávání do něj vkládaná a v záporném 

případě tak ihned ukončit pracovněprávní vztah. Někteří zaměstnavatelé proto volili 

možnost uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou v délce trvání několika měsíců 

s ustanovením o možné přeměně pracovního poměru na dobu neurčitou.65 Z pohledu 

zaměstnance se taková úprava zdála výhodná, protože ne každý zaměstnanec se 

na počátku pracovního poměru bude ochoten „uvázat“ k takovému omezení a ještě 

v době, kdy neví zcela jasně či nelze předem přesně určit náplň jeho pracovní činnosti. 

Zrušení této podmínky lze po několika letech hodnotit jistě kladně, ačkoli přesné 

důvody v důvodové zprávě v novele č. 365/2011 Sb. zákonodárce neuvedl. 

Důvodová zpráva k návrhu novely zákoníku práce, kterým byla finanční 

kompenzace pro zaměstnance snížena na poloviční částku, zcela mlčí o důvodech, které 

zákonodárce vedly k této změně. Stejně tak v odborných článcích věnovaných 

aktuálním novelám zákoníku práce je vždy pouze konstatováno, že došlo ke snížení 

finanční kompenzace pro zaměstnance na polovinu původně stanovené částky. Lze tak 

pouze spekulovat, že sledovaným záměrem bylo snížení břemena zaměstnavatelům při 

vyplácení, v porovnání s jinými právními řády, nebývale vysoké kompenzace. „Ve světě 

se obvykle poskytuje protiplnění v závislosti na rozdílu ve mzdě, kterou po propuštění 

                                                            
64 Důvodová zpráva k novele zákoníku práce č. 46/2004. [online] [cit. 31. 10. 2013] Dostupné z  www: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=261&ct1=0 
65 ŠKUBAL, J., LIŠKUTÍN, T. Konkurenční doložka a její praktické užití. Práce a mzda, r. 2010, č. 10, 
s. 11. 
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zaměstnanec u nového zaměstnavatele dostává (např. 50 až 80 % rozdílu mezi 

dosavadním a novým výdělkem).“66 Určení finanční kompenzace probíhá v době, kdy se 

konkurenční doložka sjednává a nelze tak dopředu přesně určit, jaký bude rozdíl 

ve mzdě, kterou zaměstnanec pobírá a mzdou, kterou bude pobírat u nového 

zaměstnavatele. Je třeba tak zachovat povinnou minimální výši odměny a konečnou 

výši určit přiměřeně s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj mezd v oborech, 

ve kterých by se zaměstnanec mohl realizovat. 

Předmět konkurenční doložky spočívá v zákazu výdělečné činnosti po určitou dobu 

po skončení pracovního poměru, jež by byla shodná s předmětem činnosti bývalého 

zaměstnavatele nebo jež by měla vůči zaměstnavateli soutěžní povahu. Účel 

konkurenční doložky spočívající v ochraně zájmů zaměstnavatele je důležité mít na 

paměti při hledání hranice mezi oprávněnými zájmy zaměstnavatele a poskytnutím 

dostatečné ochrany zaměstnanci.67 

3.2.1 Zákaz výdělečné činnosti 

Obecně se zákazem rozumí povinnost zdržet se určitého jednání. S jeho porušením 

zpravidla vzniká sekundární povinnost, v případě konkurenční doložky povinnost 

k náhradě sankce, tj. smluvní pokuty (viz část tři této podkapitoly).  

Definici výdělečné činnosti lze nalézt v judikatuře či navazující odborné literatuře. 

Výdělečnou činností se rozumí „každá právem dovolená činnost, která je vykonávána 

za účelem získání majetkového prospěchu.“68 Tato výdělečná činnost může být 

vykonávána nejenom v pracovněprávním vztahu, ale též na základě právního vztahu 

upraveného občanským právem, v rámci podnikání upraveného živnostenským 

zákonem (z. č. 455/1991 Sb.), jinými zvláštními právními předpisy (např. zákon 

z. č. 85/1996 Sb., o advokacii) nebo může jít o výkon činnosti ve statutárních nebo 

kontrolních orgánech obchodních společností. 

Zajímavý podnět k zamyšlení poskytuje samotná formulace, které využívá 

podmiňovacího způsobu. Sjednáním konkurenční doložky se zakazuje totiž výdělečná 

činnost, která „by byla“ shodná nebo „by měla“ soutěžní povahu vůči činnosti 

                                                            
66 KAHLE, B. Praktické zkušenosti z novely zákoníku práce provedené k  1. 3. 2004. Mzdy 
a personalistika v praxi, r. 2004, č. 9, s. 24. 
67 URBANEC, D., KRČMÁŘOVÁ, L. K odstoupení zaměstnavatele od sjednané konkurenční doložky. 
Právní rozhledy, r. 2010, č. 7, s. 253. 
68 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2995/2011 ze dne 31. 8. 2012 
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zaměstnavatele (srov. § 310 odst. 1 zákoníku práce). Toto slovní vyjádření podněcuje 

otázku, k jakému okamžiku je třeba poměřovat činnost zaměstnavatele ve vztahu 

k činnosti zaměstnance. Nabízí se v zásadě tři momenty k určení rozsahu činnosti, a to: 

1. ke dni podpisu konkurenční doložky, 2. ke dni skončení pracovního poměru, nebo 

3. po celou dobu trvání platnosti konkurenční doložky.69 Vycházeje z účelu sjednávání 

konkurenční doložky se jako nejsmysluplnější jeví druhá možnost.70 

Za nepřípustnou výdělečnou činnost je také považována výdělečná činnost 

zaměstnance, „jejíž předmět zapsaný v obchodním rejstříku nebo uvedený 

v živnostenském oprávnění (…) se ani zčásti neshoduje s obdobně zapsaným předmětem 

činnosti zaměstnavatele, jestliže se zaměstnanec (jeho nový zaměstnavatel) 

a zaměstnavatel při ní přesto mohou ocitnout v navzájem konkurenčním postavení 

a jestliže proto má tato výdělečná činnost zaměstnance vůči zaměstnavateli soutěžní 

povahu.“71 Při posuzování, zda výdělečná činnost zaměstnance má konkurenční povahu 

a je v rozporu se sjednanou konkurenční doložkou je tak třeba porovnávat nejenom 

podle zápisu ve veřejných rejstřících (nebo zakládajících listinách), ale také podle 

skutečně vykonávané činnosti v rámci hospodářského soutěže mezi zaměstnavatelem 

a bývalým zaměstnancem (resp. jeho novým zaměstnavatelem) jako soutěžiteli. 

O konkurenční výdělečnou činnost nejde ani v případě, kdy zaměstnanec se 

u nového zaměstnavatele vzhledem k druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě 

na činnosti, jež jsou shodné s předmětem činnosti bývalého zaměstnavatele nebo má 

vůči ní soutěžní povahu, nepodílí. Fakticky tak nemůže zneužít informace, poznatky 

a znalosti, které získal u bývalého zaměstnavatele a ztížit tak jeho činnost, natožpak 

závažným způsobem. 

3.2.2 Shoda s předmětem činnosti zaměstnavatele 

Shoda samostatné výdělečné činnosti zaměstnance s předmětem činnosti 

zaměstnavatele vytváří potenciální možnost vzniku konkurence a ohrožení podnikání 

zaměstnavatele. Předmět činnosti zaměstnavatele lze nejčastěji zjistit z údajů 

obsažených ve veřejných rejstřících, zejména obchodního a živnostenského rejstříku. 

Pokud zaměstnavatel není zapsán v těchto registrech, lze zjistit předmět jeho činnosti 

                                                            
69 RÁMIŠ, V. Konkurenční doložka po novele zákoníku práce. Právní rozhledy, r. 2004, č. 14, s. 524. 
70 srov. TOMEK, M. Konkurenční doložka. Právní rádce, r. 2007, č. 8, s. 29. 
71 Rozhodnutí Nejvyššího soudu CR sp. zn. 21 Cdo 2995/2011 ze dne 31. 8. 2012 
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ze zvláštních zákonů upravujících jeho činnost (např. příspěvkové organizace) nebo 

z listin, na jejichž základě byl zaměstnavatel zřízen.  

Shoda s předmětem činnosti zaměstnavatele nemusí pokrývat celý rozsah činnosti 

tvořící předmět činnosti zaměstnavatele. V navzájem konkurenčním postavení se může 

bývalý zaměstnanec ocitnout výkonem jediné z činností tvořících předmět činnost 

zaměstnavatele.  

3.2.3 Soutěžní povaha vůči zaměstnavateli 

Obsah pojmu soutěžní povaha výdělečné činnosti bývalého zaměstnance není 

v zákoníku práce vymezen, a proto se obvykle dovozuje z faktické činnosti, kterou tento 

zaměstnanec vykonává, zda-li je možné, aby došlo ke konkurenčnímu střetu v určitém 

obchodním odvětví, příp. že k němu již došlo. 

Označením činnosti zaměstnance jako soutěžní zákonodárce odkazuje na soupeření 

zaměstnavatelů v rámci hospodářské soutěže, v rámci níž se snaží získat na vymezeném 

trhu co největší podíl a dosáhnout tomu úměrného zisku. Ochrana hospodářské soutěže 

a jednotlivých soutěžitelů je obsažena v obchodním zákoníku. Soutěžitel pak je každá 

osoba (fyzická i právnická), která se účastní hospodářské soutěže, ačkoli sama není 

podnikatelem (§ 41 obchodního zákoníku). V rámci hospodářské soutěže tak 

soutěžitelem nemusí být sám bývalý zaměstnanec. Soutěžní povahu vůči zaměstnavateli 

bude mít i činnost jiného podnikatele, který se věnuje stejnému předmětu činnosti 

a při jejím výkonu využívá informací a znalostí zaměstnance, který jich nabyl 

v předchozím pracovním poměru a k zabránění jejich zneužití si jej bývalý 

zaměstnavatel zavázal konkurenční doložkou.  

3.2.4 Spravedlivost požadavku vůči zaměstnanci ve vztahu k získaným 
informacím 

Posouzení spravedlivosti doložky bude záviset na povaze informací, poznatků, 

znalostí pracovních a technologických postupů, které zaměstnanec během výkonu 

závislé práce získal nebo je vykonával. Jedná se subjektivní kritérium, které se bude 

posuzovat ve vztahu k pracovní náplni činnosti zaměstnance. 

Snad v každém zaměstnání získává zaměstnanec informace, které se vztahují 

k činnosti zaměstnavatele. Podle zařazení v rámci firemní hierarchie a konkrétního 

pracovního místa pak zaměstnanec získává znalosti a informace, které mají 
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pro zaměstnavatele klíčový význam a jejich zneužití či prozrazení třetí osobě, zejména 

konkurenční společnosti, může mít pro zaměstnavatele nepříznivé důsledky. 

Souhrn prvků, ke kterým se vztahuje spravedlivost požadavku omezení výdělečné 

činnosti zaměstnance po skončení pracovněprávního vztahu, odpovídá obchodnímu 

tajemství, které obchodní zákoník v ust. § 17 definuje jako „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.“ Zákoník práce na uvedenou definici 

neodkazuje, a tím poskytuje zaměstnavatelům možnost podřadit pod obchodní tajemství 

ty informace či postupy, které sice svojí povahou obchodním tajemstvím nejsou, 

ale zaměstnavatel má odůvodněný zájem na tom, aby nebyly zveřejněny nebo zneužity. 

Příkladem těchto informací mohou být seznamy klientů, údaje o dodavatelích atd.  

Zaměstnanec musí být s informací obeznámen, tedy zaměstnavatel mu musí 

informace poskytnout k využití. Nestačí, aby zaměstnanec měl možnost se s daty 

seznámit bez toho, že by zaměstnavatel chtěl, aby tak učinil (např. pracovník IT 

oddělení, který zálohuje data zaměstnavatele, ale s jejich obsahem se blíže 

neseznamuje).72 

Tento požadavek výrazně omezuje okruh zaměstnanců, se kterými má 

pro zaměstnavatele význam konkurenční doložku sjednat. Bude se zpravidla jednat 

o osoby ve vyšších funkcích, které se podílejí na strategickém rozvoji společnosti. 

U ostatních zaměstnanců si zaměstnavatelé zajišťují zabránění úniku informací 

jakéhokoli charakteru pomocí povinnosti mlčenlivosti. 

Ačkoli by na první pohled z předmětného ustanovení mohlo vyplývat, že požadavek 

spravedlivosti omezení zaměstnance v jeho hospodářské činnosti po skončení 

zaměstnání se vztahuje pouze k povaze informací a postupů, jejichž znalost získal, není 

tomu tak. Nejvyšší soud judikoval, že požadavek spravedlivosti se týká „nejen 

stanovení doby jeho trvání a na poskytnutí vzájemného hospodářského prospěchu po 

dobu jeho trvání, ale též na předpoklady, za nichž může být od konkurenční doložky 

ještě před skončením pracovního poměru odstoupeno, popřípadě za nichž by mohl být 

závazek z konkurenční doložky předčasně (ještě před skončením pracovního poměru) 

                                                            
72 TUREK, R. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích.  Právní rozhledy, r. 2008, č. 15, s. 543. 

mhtml:file://D:\DIPLOMKA\Turek%20-%20Konkurenční%20doložka%20v%20pracpr.%20vztazích,%20PR%2015-2008.mht!file:///C:\Temp\document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6booz2wyzi


 

47 
 

jinak "zrušen", "vypovězen" nebo "ukončen".“73 Při jeho sjednávání by proto 

zaměstnavatelé měli klást velký důraz na to, aby tento požadavek byl dodržen u všech 

uvedených předpokladů konkurenční doložky. 

Z hlediska jazykového výkladu zákonodárce zvolil pro vyjádření získání informací 

a poznatků v pracovním procesu minulý čas, což z pohledu praktického užití 

konkurenční doložky nemusí být zcela přesné. Pokud je doložka součástí pracovní 

smlouvy, v době jejího podpisu zpravidla zaměstnanec ještě žádné informace atp. 

nezískal. Proto by se z hlediska gramatického jevila přesnější formulace v přítomném 

čase.74 Nejvyšší soud  však potvrdil, že smyslem ustanovení je především ochrana 

obchodního tajemství zaměstnavatele a zákon předpokládá, že konkurenční doložku si 

zaměstnavatel a zaměstnanec sjednají zpravidla v době vzniku pracovního poměr, tedy 

v době kdy se zaměstnanec s obsahem obchodního tajemství ještě neseznámil, poněvadž 

pouze tehdy může zaměstnavatel uvážit zda „zaměstnanci umožní přístup k těmto 

informacím, poznatkům a znalostem, nebo zda učiní jiná opatření na ochranu svých 

práv.“ 75 Minulý čas je použit pro to, aby bylo zřejmé, že převzaté závazky 

z konkurenční doložky se uplatní pouze tehdy, jestliže zaměstnanec v pracovním 

poměru získal takové informace, jejichž využití v rámci konkurenční výdělečné činnosti 

by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. 

3.2.5 Ztížení činnosti zaměstnavatele závažným způsobem 

Míru ztížení činnosti zaměstnavatele je třeba posuzovat s ohledem na činnosti vně, 

nikoli v rámci vnitřního fungování společnosti. Nelze tak pod toto kritérium 

subsumovat činnost zaměstnavatele v souvislosti s hledáním náhrady za odcházejícího 

zaměstnance a s tím spojené náklady.  

Další problém, který toto kritérium přináší, je schopnost zaměstnavatele při sjednání 

konkurenční doložky posoudit v budoucnu vzniklé následky, který by konkurenční 

jednání zaměstnance mohlo mít. Zaměstnavatel přesně nemůže odhadnout, jaký vývoj 

bude na trhu, na němž se účastní hospodářské soutěže, resp. jaký vývoj bude mít činnost 

jeho konkurentů-soutěžitelů. Je tak možné, že v případě, kdy konkurenční doložka 

                                                            
73 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4394/2010 ze dne 28. 3. 2010 
74 RÁMIŠ, V. Konkurenční doložka po novele zákoníku práce. Právní rozhledy, r. 2004, č. 14, s. 525. 
75 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4986/2010 ze dne 20. 9. 2010 
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sjednaná na počátku pracovněprávního vztahu nebude mít vliv v případě podstatné 

změny okolností na činnost zaměstnavatele, soud bude konstatovat její neplatnost.76  

Ztížení závažným způsobem nahrává zaměstnancům velkých společností, kteří 

pravděpodobně svojí konkurenční činností nebudou reálně schopni závažným způsobem 

ztížit činnost zaměstnavatele, a to ještě ve lhůtě jednoho roku po skončení pracovního 

poměru, jakožto maximální doby, na kterou může být konkurenční doložka uzavřena. 

3.2.6 Finanční kompenzace za splnění závazku zaměstnancem 

Konkurenční doložka je chápána jako „vzájemný (synallagmatický) závazek, 

při němž si bývalí účastníci pracovního poměru poskytují hospodářský prospěch 

navzájem a jsou si navzájem dlužníky i věřiteli, …“77. To znamená, že právům 

a povinnostem zaměstnance odpovídají práva a povinnosti zaměstnavatele. Povinnost 

zaměstnavatele zaplatit zaměstnanci za splnění povinnosti tvoří jednu z obligatorních 

náležitostí každé konkurenční doložky. Krajský soud v Praze v jednom ze svých 

rozhodnutí78 judikoval, že absence finanční náhrady v konkurenční doložce má 

za následek neplatnost celé konkurenční doložky. Zaměstnanec se tedy nemůže 

domáhat plnění z konkurenční doložky, nicméně není vyloučen nárok na náhradu 

škody, pokud se touto neplatnou konkurenční doložkou řídil a její neplatnost nebyla 

výlučně způsobena jeho zaviněním.79 V této souvislosti Krajský soud doplnil, že pokud 

se zaměstnanec zaváže po určitou dobu po skončení pracovního poměru, že se zdrží 

určitého jednání, musí být jeho závazek kompenzován závazkem zaměstnavatele, který 

bude naplňován ve stejnou dobu. Nelze proto za protiplnění závazku zaměstnance, 

s jehož plněním má započíst po skončení pracovního poměru, považovat požitky 

poskytované zaměstnanci za trvání pracovního poměru. 

Finanční kompenzace je pravidelně se opakujícím se plněním. Jeho zákonem 

stanovená minimální výše se v průběhu účinnosti nového zákoníku práce jednou 

měnila. Z původně stanovené částky průměrného měsíčního výdělku zaměstnance byla 

snížena na polovinu. Krajský soud v Českých Budějovicích80 označil za neplatnou 

konkurenční doložku, podle níž se zaměstnanec zavázal nevykonávat určité zaměstnání 

                                                            
76 TUREK, R. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, r. 2008, č. 15, s. 544. 
77 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4601/2007 ze dne 18. 12. 2008 
78 Rozhodnutí Krajského soudu v Praze sp. zn. 23 Co 88/2005 ze dne 26. 4. 2005 
79 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4339/2011 ze dne 11. 10. 2012 
80 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 6 Co 2251/2004 ze dne 18. 11. 2004 
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nebo činnost mající soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele pod sankcí smluvní 

pokuty ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, a v případě dodržení tohoto 

závazku by mu zaměstnavatel vyplatil odměnu ve stejné výši teprve až poté, kdy 

po uplynutí 365 dnů od skončení pracovního poměru bude zaměstnancem dodržen 

zákaz konkurenčního jednání. Důvodem pro neplatnost konkurenční doložky bylo 

nesplnění podmínek, za nichž bylo možno omezení ze strany zaměstnance spravedlivě 

požadovat. Zaměstnanec se na základě této dohody mohl ocitnout bez jakékoli 

kompenzace, pokud by nastala situace, že i přestože nedojde k porušení omezení 

konkurenčního jednání, nevznikne mu nárok na vyplacení náhrady, např. v případě jeho 

smrti. 

3.2.7 Působnost konkurenční doložky 

Působnost konkurenční doložky bývá vymezována z hlediska osobního, časového, 

místního a věcného.  

Ustanovení zákoníku práce upravující konkurenční doložku vymezuje osobní 

působnost v pozitivním i negativním smyslu. Konkurenční doložku lze sjednat pouze 

s těmi zaměstnanci, u kterých lze spravedlivě požadovat takové omezení vzhledem 

k povaze  informací a postupů, které v zaměstnání získal a jejich zneužití 

by zaměstnavateli mohlo závažným způsobem ztížit jeho činnost. Pozitivní vymezení 

osobní působnosti tak bude zahrnovat zejména zaměstnance ve vedoucích funkcích. 

Negativní vymezení osobní působnosti konkurenční doložky je obsaženo v ust. § 311 

zákoníku práce a zahrnuje „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.“ 

Časová působnost vymezuje trvání závazku omezení konkurenčního jednání 

zaměstnance po sjednanou dobu po skončení pracovního poměru. Podle zákoníku práce 

tato doba nemůže přesáhnout časový úsek 12 měsíců od okamžiku skončení pracovního 

poměru. V případě skončení pracovního poměru formou výpovědi, začne účinnost 

konkurenční doložky dnem následujícím po dni, kdy uplynula výpovědní lhůta. 

Současné nastavení maximální doby, na kterou lze konkurenční doložku sjednat, se zdá 

přiměřené účelu tohoto ustanovení. Časová působnost v této délce byla obsažena 
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v právní úpravě i v době předválečnsé a odpovídá i době trvání v konkurenční doložce 

v právní úpravě ve Velké Británii (viz kap. 6.2.3 této práce). 

Pro zaměstnavatele je smysluplné, aby sjednal konkurenční doložku 

se zaměstnancem, od kterého vzhledem k jeho věku lze očekávat, že bude nadále 

ekonomicky aktivní. Bylo by zbytečným závazkem, pokud by zaměstnavatel vyplácel 

kompenzaci bývalému zaměstnanci, který skončil v zaměstnání z důvodu odchodu 

do starobního důchodu. 

Stanovením maximální doby trvání je tak otevřena možnost sjednat dohodu 

o konkurenční doložce i na kratší dobu, zpravidla ne však kratší než šest měsíců. 

V případě sjednání delší časové působnosti než dovoleného maxima jednoho roku nebo 

naopak nesjednáním žádného časového rozsahu bude doložka neplatná, poněvadž 

nebude splňovat obligatorní náležitost, kterou zákoník práce výslovně stanovuje.  

Na rozdíl od časové působnosti stanovení místního rozsahu konkurenční doložky 

není její obligatorní náležitostí. Záleží tak zcela na vůli zaměstnavatele a dohodě 

se zaměstnancem, zda smluví územní omezení působnosti zákazu konkurenční činnosti 

zaměstnance. 

V případě, že zaměstnavatelovo podnikání nepřesahuje relevantní trh v území např. 

jednoho kraje, fakticky ani místní působnost konkurenční doložky nemůže být 

stanovena ve větším rozsahu. V takovém případě by nebyl naplněn požadavek 

spravedlivosti omezení činnosti zaměstnance a došlo by k neodůvodněnému omezení 

zaměstnance v právu na výkon vlastní hospodářské činnosti a práva na výkon 

zaměstnání. Stejně jako u časové působnosti je však třeba i místní vymezení 

konkurenční doložky je třeba posuzovat vždy s ohledem na konkrétní okolnosti daného 

případu. V některých úzce specializovaných oborech podnikatelské činnosti si lze 

představit vymezení místní působnosti s přeshraničním dosahem.81 

Věcný rozsah konkurenční doložky zahrnuje všechny případy skončení pracovního 

poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

3.2.8 Smluvní pokuta a náhrada škody 

Nový zákoník práce se vrátil k smluvní pokutě po té, co v mezidobí od poslední 

novely starého zákoníku práce do účinnosti nového zákoníku (tj. v době od 1. 2. 2004 

                                                            
81 srov. ŠKUBAL, J., LIŠKUTÍN, T. Konkurenční doložka a její praktické užití. Práce a mzda, r. 2010, 
č. 10, s. 12. 
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do 31. 12. 2006) byla sankce za porušení závazku zaměstnancem označována jako 

„peněžitá částka“.  

Smluvní pokuta je právním prostředkem, jímž si může zaměstnavatel zajistit 

závazky v pracovněprávním vztahu se zaměstnancem. Její sjednání je však na svobodné 

volbě zaměstnavatele a souhlasu zaměstnance s tímto závazkem. Zákoník práce sám 

úpravu smluvní pokuty neobsahuje a subsidiárně se proto použije obecná úprava 

obsažená v občanském zákoníku (§§ 544 a 545). Zaměstnanec je v případě zaviněného 

porušení svého závazku z konkurenční doložky povinen zaplatit zaměstnavateli pokutu, 

a to i přesto, že zaměstnavateli tímto porušením reálně škoda nevznikla. 

Ustanovení § 545 odst. 2 občanského zákoníku upravuje vztah mezi smluvní 

pokutou a náhradou škody. Bývalý zaměstnavatel není oprávněn požadovat 

po zaměstnanci v případě porušení konkurenční doložky, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta, i náhradu škody, ledaže si toto výslovně neujednají v dohodě o konkurenční 

doložce. V případě dohody o této úpravě si strany musí určit právní režim, kterým se 

náhrada škody bude řídit. „Možnost uplatnění pracovněprávního institutu náhrady 

škody způsobené zaměstnancem 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 úkolu dle § 273 nebo úkonů v přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů dle § 274 ZPr.“82 Náhrada škody se tak vztahuje 

pouze na tu škodu, která byla zaměstnancem způsobena v  rámci plnění pracovních 

úkolů. Pracovněprávní úprava tak nepřichází v úvahu a smluvní strany musí subsidiárně 

uplatnit úpravu náhrady škody v občanském zákoníku (srov. § 420 a násl. občanského 

zákoníku). Požadavek výslovné úpravy v dohodě o konkurenční doložce je třeba 

respektovat, i pokud by zaměstnavatel zamýšlel požadovat po zaměstnanci náhradu 

škody, která přesahuje smluvní pokutu.  

Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu podmínek konkurenční 

doložky vyložených výše. Zaměstnavatel sumu smluvní pokuty určí tak, aby pokryla 

předpokládanou výši škody, která by zaviněným porušením povinnosti zaměstnance 

mohla vzniknout. Určení se bude zpravidla odvíjet od „věcného i prostorového rozsahu 

                                                            
82 TUREK, R. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, r. 2008, č. 15, s. 546. 

mhtml:file://D:\DIPLOMKA\Turek%20-%20Konkurenční%20doložka%20v%20pracpr.%20vztazích,%20PR%2015-2008.mht!file:///C:\Temp\document-view.seam%3fdocumentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrsguya
mhtml:file://D:\DIPLOMKA\Turek%20-%20Konkurenční%20doložka%20v%20pracpr.%20vztazích,%20PR%2015-2008.mht!file:///C:\Temp\document-view.seam%3fdocumentId=onrf6mrqga3f6mrwgi
mhtml:file://D:\DIPLOMKA\Turek%20-%20Konkurenční%20doložka%20v%20pracpr.%20vztazích,%20PR%2015-2008.mht!file:///C:\Temp\document-view.seam%3fdocumentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrsg42a
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konkurenční doložky, a i výše a přiměřenost finančního zadostiučinění pro zaměstnance, 

…“.83 

Smluvní pokutu může zaměstnavatel vymáhat pouze v případě, že se dozví o tom, 

že zaměstnanec vykonává konkurenční činnost nebo pracuje pro konkurenční 

společnost. Bývalý zaměstnanec totiž není povinen informovat bývalého zaměstnavatele 

o nových pracovních závazcích nebo své podnikatelské činnosti.  

Může nastat situace, že k náhradě škody bude povinen bývalý zaměstnavatel. 

Nejvyšší soud84 se zabýval případem, kdy se zaměstnanec řídil sjednanou konkurenční 

doložkou, ačkoli ta byla neplatná, a po celou dobu její účinnosti nevykonával 

konkurenční výdělečnou činnost. Soud dovodil, že pokud nezpůsobil neplatnost 

konkurenční doložky výlučně sám zaměstnanec, nemůže být zaměstnanci vzniklá škoda 

na újmu. Existuje-li příčinná souvislost mezi vzniklou škodou zaměstnanci a porušením 

povinnosti zaměstnavatelem, která způsobí neplatnost konkurenční doložky, 

zaměstnavatel je povinen v takovém případě škodu nahradit. Pod škodu lze subsumovat 

i ušlý výdělek zaměstnance u jiného zaměstnavatele, s nímž neuzavřel zaměstnanec 

pracovní smlouvu a nezačal u něj vykonávat práci, jen proto, že se řídil neplatnou 

konkurenční doložkou.85 

3.2.9 Zánik konkurenční doložky 

Zánik konkurenční doložky je možný z následujících důvodů: odstoupením 

zaměstnavatele, výpovědí zaměstnance, zaplacením smluvní pokuty zaměstnancem 

a uplynutím sjednané doby trvání konkurenční doložky. Pro odstoupení a výpověď je, 

stejně jako pro sjednání konkurenční doložky, požadována písemná forma.  

Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit od momentu jejího sjednání 

v pracovní smlouvě nebo samostatnou dohodou, a to až do okamžiku skončení 

pracovního poměru. Z toho vyplývá, že zaměstnavatel svého práva může využít 

i ve výpovědní době. Zaměstnanci tato možnost může způsobit nepříjemnou situaci 

v tom, že ve výpovědní době, kdy si zpravidla bude hledat nové zaměstnání, bude 

s vědomím vázanosti konkurenční doložkou hledat práci mimo konkurenční obor 

činnost zaměstnavatele. Pokud se zaměstnavatel rozhodne od konkurenční doložky 

                                                            
83 PÍCHOVÁ, I. Ad: Konkurenční doložka. Právní rádce, r. 2001, č. 8, s. 29. 
84 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1773/2008 ze dne 30. 10. 2009 
85 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4339/2011 ze dne 11. 10. 2012 
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odstoupit těsně před uplynutím výpovědní doby, může zaměstnanec bezdůvodně přijít 

o nabídku práce v konkurenční společnosti, kterou předtím odmítl právě z důvodu 

přesvědčení vázaností konkurenční doložkou. Ačkoli zákoník práce nespecifikuje 

důvody, které zaměstnavatel může odstoupit od konkurenční doložky, Nejvyšší soud 

judikoval86, že zaměstnavatel nemůže tak učinit z jakéhokoliv důvodu nebo příp. 

bez uvedení důvodu. Zdůraznil, že smyslem ust. § 310 odst. 4, ve kterém je právo 

zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky zakotveno, je vymezit pouze časové 

období, v němž může zaměstnavatel své právo uplatnit a tím vyloučit možnost, že by 

zaměstnavatel mohl odstoupit od konkurenční doložky po skončení pracovního poměru, 

kdy mu již vznikla povinnost vyplácet zaměstnanci finanční kompenzaci. Zdůraznil, 

že údaj o důvodu odstoupení je „imanentní součástí každého jednostranného 

odstoupení od právního úkonu“ a bez jeho uvedení nelze považovat účinky 

jednostranného odstoupení za právoplatné. Tímto je naplněn princip ochrany 

zaměstnance, který presumuje zvýhodnění zaměstnance oproti právnímu postavení 

zaměstnavatele, ale vylučuje zvýhodnění zaměstnavatele na úkor zaměstnancem, čímž 

by bylo odstoupení od konkurenční doložky bez uvedení důvodu nebo z kteréhokoliv 

důvodu. Důvodem k odstoupení pro zaměstnavatele i zaměstnance (v jeho případě 

důvod pro výpověď) mohou být pouze ty, které jsou stanoveny zákonem, nebo si 

je smluvní strany dohodnou a zároveň nepředstavují zneužití práva zaměstnavatele 

na úkor zaměstnance a porušení zásady pacta sunt servanda. Za platnou dohodu 

o konkurenční doložce proto nelze považovat, když si zaměstnavatel vyhradí právo 

jednostranného zkrácení délky trvání doložky a oznámením využití tohoto práva 

zaměstnanci nejpozději do skončení pracovního poměru pak zaměstnanci nevznikne 

právo na finanční kompenzaci.87 

Zaměstnanec může přivést sjednanou konkurenční doložku ke svému zániku 

v zásadě dvěma postupy. Konkurenční doložka zanikne v případě, že zaměstnavatel 

zaměstnanci nevyplatil peněžité vyrovnání (nebo jeho část) do 15 dnů po jeho splatnosti 

a zaměstnanec dá zaměstnavateli písemnou výpověď. Pokud si smluvní strany 

nedohodnou jinak, splatnost peněžitého vyrovnání je stanovena zpětně za měsíční 

období (srov. poslední věta § 310 odst. 1 zákoníku práce).  Konkurenční doložka pak 

zanikne první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k doručení 
                                                            
86 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4986/2010 ze dne 20. 9. 2010 
87 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4394/2010 ze dne 28. 3. 2010 
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výpovědi zaměstnavatele došlo. Druhý postup spočívá v tom, že zaměstnanec zaplatí 

bývalému zaměstnavateli sjednanou smluvní pokutu (srov. § 310 odst. 3 zákoníku 

práce). V praxi se objevují případy, kdy smluvní pokutu nezaplatí bývalý zaměstnanec, 

ale jeho nový zaměstnavatel, který tím získá volný přístup k informacím, znalostem 

a postupům, jež zaměstnanec pod dohodou o konkurenční doložce nebyl po stanovenou 

dobu oprávněn použít. 

Ačkoli zákoník práce výslovně tuto možnost nezmiňuje, zcela bez pochyby lze 

konkurenční doložku zrušit na základě dohody smluvních stran.88 Mimovolní zánik 

konkurenční doložky nastane uplynutím doby, na kterou byla sjednána. 

 

4. Právní úprava zákazu konkurenčního jednání a konkurenční 
doložky ve Velké Británii  

V této kapitole se zaměřím na právní úpravu zákazu konkurenčního jednání v době 

trvání pracovního poměru a po jeho skončení v anglickém právu. Angloamerický právní 

systém je kolébkou vzniku konkurenční doložky. Z tohoto právního řádu se tento 

institut rozšířil i do států kontinentálního právního systému.  

Specifika úpravy vychází nejen z podstaty odlišného právního systému, ale též 

z dlouhé tradice, který tento institut v anglickém právním řádu má. Zákaz 

konkurenčního jednání je vázán na informace, které zaměstnanec získal během 

pracovního poměru. Povinnost zaměstnance tyto informace nezveřejňovat nebo nějak 

nepoužít po skončení pracovního poměru je v rámci common law považováno 

za implicitní podmínku (implied term) dovozovanou jako součást pracovní smlouvy.89 

Dalším způsobem, jak zaměstnavatel může zabránit zneužití citlivých informací je 

sjednat se svým zaměstnancem doložku omezující kde a pro koho může pracovat 

(restraint of trade covenants - restriktivní omezení) po určitou dobu po skončení 

pracovního poměru. Jedním z druhů tohoto typu omezení je právě obdoba konkurenční 

doložky v českém právu. 

                                                            
88 URBANEC, D., KRČMÁŘOVÁ, L. K odstoupení zaměstnavatele od sjednané konkurenční doložky. 
Právní rozhledy, r. 2010, č. 7, s. 253 
89 LOCKTON, D. Employment Law. Palgrave Macmilian Law Masters, New York, 6. vydání, 2008, 
s. 394. 
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4.1 Zákaz konkurenčního jednání za trvání pracovního poměru 

Obecným pravidlem, na kterém je postaveno pracovní právo ve Velké Británii, že 

zaměstnavatel nemůže omezit, co zaměstnanec dělá mimo pracovní dobu, stejně jako 

nemůže ovlivnit, zda si zaměstnanec přibere další práci pro jiného zaměstnavatele.90 

Z této zásady nicméně platí dvě výjimky.  

4.1.1 Výjimky z volnosti jednání zaměstnance 

První výjimka spočívá v omezení zaměstnance v činnostech konaných v  jeho 

volném čase v tom ohledu, že nemůže pracovat pro konkurenta svého zaměstnavatele. 

Princip byl již před několika desetiletími vyjádřen např. v případě Hivac Ltd. v. Park 

Royal Scientific Instruments Ltd [1946], kdy zaměstnanci pracovali pro jiného 

zaměstnavatele ve svém volném čase. První zaměstnavatel se domáhal u soudu vydání 

zákazu pro konkurenčního zaměstnavatele spočívajícího v přijímání dalších 

zaměstnanců, kteří pracovali ve stejné době pro něj. Soud ve svém rozhodnutí dále 

konstatoval, že zaměstnanci, kteří se již nechali zaměstnat konkurenčním 

zaměstnavatelem, svým jednáním porušili pracovní smlouvu uzavřenou s prvním 

zaměstnavatelem. Soud též judikoval, že zaměstnanec nemůže ve svém volném čase 

pracovat pro konkurenčního zaměstnavatele, ale také nemůže založit vlastní podnikání, 

které by mělo konkurenční povahu vůči činnosti svého zaměstnavatele. Podmínkou 

pro porušení pracovní smlouvy zaměstnancem, je aby tento zaměstnanec způsobil 

takovým jednáním škodu svému zaměstnavateli.91 

Modifikovaným případem této výjimky v anglickém právu je situace, kdy 

zaměstnanec podá výpověď s měsíční výpovědní dobou a zaměstnavatel po něm 

po trvání výpovědní doby nepožaduje docházet do zaměstnání. Pak zaměstnanec může 

vykonávat práci pro konkurenčního zaměstnavatele bez toho, že by porušoval pracovní 

smlouvu, ačkoli pracovní poměr mezi ním a prvním zaměstnavatelem stále trvá.92 

Pokud si však zaměstnavatel v pracovní smlouvě výslovně sjedná, že zaměstnanec 

po dobu trvání nesmí pracovat pro konkurenta, zaměstnanec je povinen tento závazek 

dodržet (tzv. garden leave doložka, viz kap. 4.1.3 této práce). 

                                                            
90 LOCKTON, D. Employment Law. Palgrave Macmilian Law Masters, New York, 6. vydání, 2008, 
s. 117. 
91 Případ Adamson v. B&L Cleaning Service [1995] IRLR 193 
92 Případ Hutchings v. Coinseed Ltd [1998] IRLR 190 
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Druhou výjimkou je situace, kdy zaměstnanec získá druhé zaměstnání, které sice 

nemá konkurenční povahu vůči činnosti svého prvního zaměstnavatele, ale 

zaměstnavatel si v pracovní smlouvě vyhradil, že zaměstnanec nemůže pracovat pro 

jiného – jakéhokoliv zaměstnavatele. Nicméně pokud by výkon druhého zaměstnání 

způsoboval, že zaměstnanec je natolik unavený, že není schopen vykonávat řádně svoji 

práci u prvního zaměstnavatele, jednalo by se o porušení pracovní smlouvy 

a zaměstnavatel by se mohl domáhat vydání soudního zákazu. 

Za porušení povinnosti loajality zaměstnance se nepovažuje a je naopak naplněním 

volnosti v činnosti mimo pracovní poměr, pokud zaměstnanec hledá za trvání 

pracovního poměru další zaměstnání, a to i u jiného konkurenčního zaměstnavatele,93 

ledaže stávající zaměstnavatel má důvodnou obavu, že tak činí za účelem zneužití u něj 

získaných informací (nikoli tedy pouze pro vyhledání dalšího zaměstnání).94  

4.1.2 Zákaz zneužití získaných informací zaměstnancem 

Smyslem zákazu práce pro jiného zaměstnavatele je zabránit zaměstnanci, aby 

zneužil informace, které získal výkonem práce pro prvního zaměstnavatele. Vycházeje 

ze zásady povinnosti loajality (v angl. fidelity), právní řád chrání zaměstnavatele před 

škodou způsobenou tím, že jeho zaměstnanec získané informace poskytne třetí osobě, 

která je může využít jako konkurenční výhodu. Zaměstnanec je vázán povinností 

nezneužít těchto informací nejen za trvání pracovního poměru, ale i po jeho skončení.  

Anglické soudy rozlišily dva typy důvěrných informací. Kritériem pro rozhodování, 

zda určitá informace zneužitelná zaměstnancem může poškodit zaměstnavatele, 

je samotná povaha takové informace. Pokud je informace vysoce citlivá, že může být 

předmětem obchodního tajemství (tajné postupy výroby, seznamy klientů, konstrukce 

strojů použitých při výrobě), zaměstnanec je povinen ji nepoužít či neposkytnout třetí 

osobě i po skončení pracovního poměru. Pokud má informace také tajnou povahu a její 

prozrazení by bylo porušením smlouvy v době trvání pracovního poměru, ale nikoli 

po jejím skončení, zaměstnavatel může chránit sebe tím, že si zaváže zaměstnance 

závazkem zákazu použití získaných informací po skončení pracovního poměru.95  

                                                            
93 Případ Adamson v. B&L Cleaning Services Ltd [1995] IRLR 193, EAT. ŠIMEČKOVÁ, 
E. Konkurenční jednání zaměstnance. Linde Praha a.s., 2008, s. 171. 
94 Případ Harris & Russell Ltd v. P.S.G. Slingsby [1973] IRLR 221 
95 Případ Faccenda Chicken Ltd. Fowler [1987] Ch. 117 
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Rozdíl mezi těmito informacemi lze spatřovat v tom, že v prvním případě je 

zaměstnavatel chráněn díky samotné povaze informace, ve druhém případě si ochranu 

citlivých informací musí sjednat výslovně v pracovní smlouvě. Jednoznačné rozlišení 

lze provést s obtížemi vzhledem k různorodosti činností zaměstnavatelů a používaných 

informací.  

Pokud si zaměstnavatel takové ujednání se zaměstnancem nedohodne a dojde 

k úniku informací ke konkurenci prostřednictvím zaměstnance, soud se při rozhodování, 

zda došlo k porušení povinností loajality, zaměří na posouzení: 1. povahy pracovního 

poměru, 2. povahy předmětné informace 3. zda lze předmětnou informaci oddělit 

od jiných informací, se kterými může zaměstnanec volně disponovat, a 4. zda 

zaměstnavatel vzbudil v zaměstnanci vědomí o nutnosti utajení informace.96 Při 

posouzení charakteru informace se soud zaměřuje na to, zda zaměstnavatel jako vlastník 

informace důvodně předpokládal, že její únik by mohl přinést výhodu jeho 

konkurentovi nebo by vlastníkovu mohl způsobit škodu. Informace zároveň nesmí být 

veřejně dostupnou a je třeba ji posuzovat s ohledem na praxi v jednotlivých odvětvích 

průmyslu nebo obchodu.97 Ochraně však nepodléhají kromě znalostí i postupy, kterým 

se zaměstnanec naučil během zaměstnání98 (srov. Jack Allen (Sales and Service) Ltd 

v. Smith [1999]).  

4.1.3 Tzv. garden leave doložka 

Zaměstnavatelé mohou využít ujednání tzv. garden leave doložky v pracovní 

smlouvě, jejímž předmětem je vyplácení odcházejícím zaměstnancům mzdu po dobu 

plynutí sjednané doby, ale tito nejsou současně povinni docházet do zaměstnání. Tímto 

zaměstnavatel dosáhne, že zaměstnance odradí od podání výpovědi, poněvadž by 

po trvání dohodnuté doby nemohl pracovat pro žádného jiného zaměstnavatele 

a v případě, že zaměstnanec podá výpověď, nebude moci po celou stanovenou dobu 

pracovat pro konkurenci.99 V některých obchodních odvětvích, kde podléhají pracovní 

postupy a informace časté proměnlivosti (např. obchodování s cennými papíry) několika 

měsíční „výpadek“ ze zaměstnání může znamenat eliminaci nebezpečí zneužití citlivých 

                                                            
96 LOCKTON, D. Employment Law. Palgrave Macmilian Law Masters, New York, 6. vydání, 2008, 
s. 113. 
97 Případ Marshall (Thomas) (Exports) Ltd v. Guinle [1979] Ch 227 
98 Případ Printers & Finishers Ltd. v. Holloway  [1964] 3 All ER 731 
99 DESMOND, H., ANTILL, D. Employment Law. Sweet & Maxwell Limited, London, 1998, s. 102. 
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informací ze strany zaměstnance. Pokud by zaměstnanec v předmětné době začal 

pracovat pro konkurenta, zaměstnavatel by se mohl obrátit na soud a domáhat se zákazu 

takové činnosti. Soud může v případě vydání zákazu zkrátit délku výpovědní doby, 

pokud ji shledá pro daný případ jako nepřiměřeně dlouhou. 

Sjedná-li zaměstnavatel současně „garden leave“ doložku i konkurenční doložku 

(viz následující část podkapitola) pro konkrétní dobu po skončení pracovního poměru, 

zaměstnanec se může domáhat zkrácení doby pro garden leave ve prospěch doby trvání 

konkurenční doložky.100 Výsledek není ale dopředu jistý a soud může rozhodnout, 

vzhledem k okolnostem daného případu o zachování délek jednotlivých dob v takovém 

rozsahu, v jakém byly sjednány.  

4.2 Zákaz konkurenčního jednání po skončení pracovního poměru 

Zaměstnavatelé mají snahu zajistit ochranu svého know-how i poté, co zaměstnanci 

zasvěcení do těchto informací u nich skončí. K tomu jim slouží tzv. restriktivní 

doložky101 (restrictive covenants), která mají za účel ochránit zaměstnavatele 

po odchodu zejména vysoce kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Jednou 

z takových doložek je tzv. non-competition clause, která ve své podstatě odpovídá 

konkurenční doložce upravené v českém právním řádu. Pro zaměstnavatele je výhodné 

sjednat tyto doložky již na počátku pracovního poměru, čímž mohou odradit své 

zaměstnance od možného odchodu ke konkurenci a také konkurenční zaměstnavatele 

odlákat od možné snahy přetáhnout kvalifikované a zkušené pracovníky.  

Výchozím pravidlem v common  law je, že jakákoli omezení pro zaměstnance 

pro dobu po skončení pracovního poměru jsou neplatná, protože se jedná o omezení 

volného obchodu a je v rozporu s veřejným zájmem.  Pro to, aby sjednaná konkurenční 

doložka byla platná a tudíž závazná pro bývalého zaměstnance, musí zaměstnavatel 

věnovat velkou pozornost formulaci této doložky a zároveň, zda jsou naplněny 

podmínky pro její platnost (viz níže). 

V pracovněprávních sporech týkajících se konkurenčního jednání zaměstnance 

po skončení pracovního poměru se anglické soudy snaží při posuzování platnosti 
                                                            
100 Případ Credit Suisse Asset Management Ltd v. Armstrong [1996] ICR 882 
101 Dále také možnost sjednat: závazek mlčenlivosti (confidentiality covenant), závazek neobchodovat 
s klienty bývalého zaměstnavatele (non-dealing covenant), závazek nekontaktovat klienty bývalého 
zaměstnavatele (non-solicitation covenant), závazek nečinit nabídky práce stávajícím zaměstnancům 
(non-enticement covenant). [online] [cit. 18. 11. 2013] Dostupné z www: 
<http://www.employmentlaw.co.uk/restrictive_covenants.asp> 
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konkurenční doložky najít rovnováhu mezi zájmem zaměstnance najít si v budoucnu 

zaměstnání, jaké si přeje a zájmem zaměstnavatele ochránit své podnikání 

před zneužitím informací získaných jeho bývalými zaměstnanci.102  

I přesto, že si zaměstnavatel a zaměstnanec sjednají platně omezení podnikatelské 

činnosti, soud v případě sporu může jejich dohodu modifikovat, případně ji prohlásit 

za neplatnou, pokud je to podle názoru soudu opodstatněné a důvodné vzhledem 

k jejich vzájemnému vztahu a také veřejnému zájmu.103  

4.2.1 Předmět konkurenční doložky 

Obsah konkurenční doložky tvoří povinnost zaměstnance se po skončení 

pracovního poměru zdržet určité činnosti, při níž by mohlo dojít ke zneužití informací 

získaných v rámci výkonu tohoto zaměstnání, přičemž je nutno sjednat též časový 

a místní rozsah takového závazku.   Tato konkurenční doložka nesmí být místně ani 

časově rozsáhlejší než je nezbytné k zajištění ochrany legitimních vlastnických práv 

zaměstnavatele.104  

Úprava konkurenční doložky ve Velké Británii nevychází z principu vzájemnosti 

závazku, který znamená pro zaměstnavatele povinnost poskytnout bývalému 

zaměstnanci vázanému konkurenční doložkou náhradu za splnění povinnosti 

nekonkurovat mu po stanovenou dobu po skončení pracovního poměru. Kompenzace 

jako protihodnota za omezení v pracovní činnosti pro zaměstnance představuje volitelný 

prvek konkurenční doložky, kterým strany zajišťují vzájemnou rovnost závazků z ní 

vyplývajících.105 Pro anglické soudy však doložka obsahující finanční náhradu 

pro bývalého zaměstnance neznamená automatickou podmínku platnosti doložky. 

Například v případu J A Mont ( U.K.) Ltd v. Mills [1993] IRLR 172 anglický soud 

odmítl jako platnou dohodu, na základě níž měl zaměstnavatel vyplatit bývalému 

zaměstnanci roční plat výměnou za to, že zaměstnanec po dobu jednoho roku nebude 

pracovat pro žádného jiného zaměstnavatele ve stejném průmyslovém odvětví. 

Důvodem bylo, že předmět dohody byl příliš široce vymezen a že touto dohodou 

zaměstnavatel se snažil nahradit tzv. garden leave doložku (viz kap. 4.1.3 této práce), 

                                                            
102 BOWERS, J., HONEYBALL, S. Textbook on Labour Law. Blackstone Press Limited, London, 
6. vydání, 2000, s. 36. 
103 Případ Nordenfelt v. Maxim NordenFelt Guns and Ammunition Co [1894] AC 535 
104 DESMOND, H., ANTILL, D. Employment Law. Sweet & Maxwell Limited, London, 1998, s. 116. 
105 ŠIMEČKOVÁ, E. Konkurenční jednání zaměstnance. Linde Praha a.s., 2008, s. 198. 
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poněvadž „zaměstnanec“ nebyl po tuto dobu v pracovním poměru k zaměstnavateli 

a jeho povinnost loajality skončila zároveň s pracovním poměrem.  

V soudní judikatuře ale převažují případy, kdy taková konkurenční doložka 

obsahující peněžitou náhradu pro zaměstnance byla shledána jako platná.106 Dopředu 

však nelze se stoprocentní jistotou říci, zda sjednaná doložka bude uznána soudem jako 

platná. O to více pak zaměstnavatelé ve Velké Británii musí klást důraz na její precizní 

formulaci, aby se pozdějším možným problémům vyvarovali. 

4.2.2 Oprávněnost a důvodnost konkurenční doložky 

Pro úspěch žaloby před soudem musí zaměstnavatel prokázat, že má vlastnický 

vztah k obchodnímu tajemství, kontakty na zákazníky apod., jejichž vyzrazení by 

způsobilo škodu jeho podnikání. Dále pro úspěch žaloby zaměstnavatel musí prokázat, 

že bývalý zaměstnanec tyto důvěrné informace znal a zaměstnavatel má proto legitimní 

důvod pro ochranu svého podnikání. Při posuzování tohoto legitimního zájmu bere soud 

v potaz dopad konkurenční doložky do ekonomické sféry života zaměstnance, 

zavedenou praxi v daném průmyslovém odvětví, a další okolnosti. 

Nicméně zaměstnavatel se může domáhat omezení zaměstnancova podnikání, které 

má konkurenční povahu ve vztahu k jeho podnikatelské činnosti, o které bývalý 

zaměstnanec získal znalost. Nelze se domáhat omezení činnosti zaměstnance 

pokrývající veškerou podnikatelskou činnost zaměstnavatele.107 V opačném případě 

by ujednání bylo shledáno soudem za neplatné, poněvadž jehož účelem by bylo 

omezení jakékoli konkurence ve vztahu k činnosti zaměstnavatele-podnikatele.  

4.2.3 Soulad konkurenční doložky s veřejným zájmem 

V předchozích odstavcích byly nastíněny předpoklady, které jsou nutné, aby 

konkurenční doložka byla platná. Kromě nich je však v anglickém právu brát také ohled 

na veřejný zájem. Kritérium souladu s veřejným zájmem zahrnuje tři situace, které 

mohou zapříčinit neplatnost, i přestože dohoda je z hlediska právních požadavků 

platná.108 

                                                            
106 viz např. případ Wyatt v. Kreglinger and Fernau [1933] 1 KB 793 nebo Sadler v. Imperial Life 
Insurance Co. of Canada Ltd. [1988] IRLR 388 
107 Případ Turner v. Commonwealth and British Minerals Ltd [2000] IRLR 114 
108 LOCKTON, D. Employment Law. Palgrave Macmilian Law Masters, New York, 6. vydání, 2008, 
s. 398. 
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Prvním z nich je, že závazek je formulován příliš široce, čímž poskytuje 

zaměstnavateli více ochrany než je opravdu třeba k ochraně jeho podnikání a zároveň 

zabraňuje zaměstnanci pracovat u jakéhokoliv zaměstnavatele, ačkoli ten nepředstavuje 

konkurenci vůči bývalému zaměstnavateli. Příkladem této situace může být případ 

Fellowes & Son v. Fisher [1976] 2 QB 122, kdy se zaměstnancem právní firmy bylo 

dohodnuto, že po dobu pěti let po skončení pracovního poměru nebude zaměstnán ani 

nebude v jakémkoli obchodním styku s jinou právní kanceláří v rámci okresu, ve kterém 

zaměstnavatel působil, a dále že nebude právně zastupovat nikoho, kdo byl klientem 

zaměstnavatele v době, kdy pro ni zaměstnanec pracoval. Odvolací soud prohlásil, 

že takový závazek vylučuje možnost jakékoli práce ve svém oboru pro zaměstnance 

a ve svém důsledku je neplatný z důvodu rozporu s veřejným zájmem. 

Druhý případ představuje závazek, který omezuje zaměstnance z důvodu příliš 

široké místní působnosti, která opět poskytuje zaměstnavateli větší ochranu jeho 

činnosti, než ve skutečnosti je potřebná a nutná. Zpravidla místní působnost zcela chybí, 

tj. je neomezená z hlediska místa, výkladem ad absurdum se vztahuje na celý svět. 

Při posuzování přiměřeného místního omezení bude hrát významnou roli, jak rychle 

zaměstnavatel expanduje do okolí, příp. do dalších částí území a v jaké fázi byl závazek 

sjednán, např. na počátku, kdy zaměstnavatel teprve očekával územní expanzi (srov. 

Greer v. Sketchley [1979] IRLR 445).  

Třetí důvodem, pro který může být závazek zákazu konkurenčního jednání z důvodu 

rozporu s veřejným zájmem, je, pokud časové určení je příliš široké. Geografické 

a časové hledisko jsou obvykle při rozhodování soudu posuzovány společně. Ze soudní 

judikatury lze vyvodit pravidlo, že čím širší území konkurenční doložka zahrnuje, tím 

kratší časové omezení by mělo být dohodnuto, pochopitelně s ohledem na další 

okolnosti daného případu (např. hustota osídlení dané oblasti).109 Soudy zpravidla 

nepřiznávají platnost omezujícím doložkám sjednaným na dobu delší než 12 měsíců.  

 

Lze tak shrnout, že platnost konkurenční doložky se bude vždy odvíjet především 

od charakteru informací, které zaměstnavatel má v úmyslu chránit před zneužitím svými 

                                                            
109 LOCKTON, D. Employment Law. Palgrave Macmilian Law Masters, New York, 6. vydání, 2008, 
s. 400. 
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zaměstnanci a přiměřenosti rozsahu omezení, které zaměstnavatel zvolil pro legitimní 

ochranu takových informací. 

Soudy při posuzování platnosti a vynutitelnosti, se kromě výše uvedených kritérií 

zaměřují též na okolnosti konkrétního případu a účinek konkurenční doložky 

na postavení stran této dohody. Předmětnou klauzuli soudy mohou interpretovat 

ve smyslu, co strany touto dohodou sledují, než co ve skutečnosti slovně vyjadřuje nebo 

pokud vyznění klauzule je nejednoznačné,110 avšak vždy ve prospěch zaměstnance. 

Soudy dále mohou uplatnit tzv. blue pencil pravidlo,111 kdy soudy odstraní 

problematickou část konkurenční doložky, přičemž závazek jako celek zůstává platný 

a vynutitelný. Uplatnění tohoto pravidla je však možné pouze pokud se tím nezmění 

celý charakter dohody. 

4.2.4 Sankce v případě porušení konkurenční doložky 

Zaměstnavatel se může v případě porušení závazku z konkurenční doložky obrátit 

na soud a domáhat se soudní ochrany v podobě zákazu činnosti a žaloby na náhradu 

škody.  

Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro soudní zákaz, může požádat o vydání 

předběžného opatření do doby, než soud rozhodne.112 Důsledkem jeho vydání pak je 

zákaz výkonu další činnosti zaměstnancem, která má konkurenční povahu ve vztahu 

k předmětu činnosti bývalého zaměstnavatele a výkon takové činnosti je v rozporu 

s ujednáním v konkurenční doložce. 

Zaměstnavatel požadující náhradu škodu musí současně prokázat, že mu porušením 

konkurenční doložky vznikla újma.  Největším problémem pro zaměstnavatele bývá 

kromě prokázání škody i její vyčíslení. To je také důvod, proč se zaměstnavatelé spíše 

uchylují k první zmíněné možnosti obrany.113 Pro zaměstnavatele ale může být 

při rozhodování o právní obraně směrodatné, že jim prostřednictvím žaloby na náhradu 

škody může být přiznáno vyplacení zisku, kterého nabyl zaměstnanec z konkurenční 

činnosti, a to i v případě, pokud zaměstnavatel neutrpěl žádnou finanční ztrátu.114 Pokud 

                                                            
110 viz např. případ Home Counties Dairies Ltd v. Skilton [1970] AC 403 
111 např. Lucas (T.) & Co. Ltd v Mitchell [1974] Ch 129 
112 Blíže k podmínkám vydání předběžného opatření např. Lansing Linde Ltd v. Kerr [1991] IRLR 80 
113 LOCKTON, D. Employment Law. Palgrave Macmilian Law Masters, New York, 6. vydání, 2008, 
s. 405. 
114 Případ Attorney-General v. Blake [1991] IRLR 36 
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zaměstnavatel prokáže, že bývalý zaměstnanec byl pobídnut k porušení konkurenční 

doložky ze strany nového zaměstnavatele, může bývalý zaměstnavatel zažalovat 

o náhradu škody nového zaměstnavatele.  

Pokud by došlo k prodeji podniku, s jeho převodem přechází na nového 

zaměstnavatele veškeré platné závazky vůči zaměstnancům. V tom jsou zahrnuty 

i závazky omezující zaměstnance po skončení pracovního poměru, takže i nový 

zaměstnavatel může využít práv a nároků pro něj z těchto závazků vyplývající.115 

Pokud zaměstnavatel protiprávně rozváže pracovní poměr se zaměstnancem, 

se kterým měl sjednanou konkurenční doložku, není propuštěný zaměstnanec tímto 

ujednáním dále vázán.116  

 

5. Komparace anglické a české právní úpravy zákazu konkurenčního 
jednání a konkurenční doložky 

Ačkoli zákaz konkurenčního jednání v anglické i české právní úpravě ve svém 

základu lze považovat za totožný, nelze takto jednoduše prohlásit o právním zakotvení 

a fungování tohoto institutu v praxi. 

Nejprve je třeba zdůraznit rozdílnost principů, na kterých je postaveno anglické 

a české právo. Podstatnou část angloamerického právního systému tvoří common law 

jakožto soubor soudních rozhodnutí závazných do budoucna pro podobné případy.  

Tyto precedenty se neustále mění a vyvíjejí ruku v ruce se změnami ve společnosti. 

Úloha legislativy tvořené zákonodárcem je spíše podpůrná a spočívá ve vytváření 

základního rámce, který je pak dotvářen soudními precedenty. V kontinentálním 

právním systému, do kterého je členěn i český právní řád, hrají naopak hlavní roli 

zákony, které mohou být vykládány v případě nejasností soudy. Soudy zdaleka nemají 

ve výkladu volnou ruku jak je tomu ve Velké Británii. Vysoká míra diskrece 

v rozhodování soudů má za následek kazuičnost soudních rozsudků a z pohledu 

kontinentálního právního systému vytváří nižší míru předvídatelnosti výsledků soudních 

řízení.  

K tomuto základnímu odlišení právních systémů budu přihlížet i v následující 

komparaci.  

                                                            
115 Případ Morris Angel & Son v. Hollande [1993] ICR 71 
116 DESMOND, H., ANTILL, D. Employment Law. Sweet & Maxwell Limited, London, 1998, s. 120. 
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5.1 Zákaz konkurenčního jednání za trvání pracovního poměru  

V anglickém i českém právu platí, že zaměstnanec má volnost v jednání, pokud jde 

o dobu mimo výkon zaměstnání. U některých profesí se očekávají určité morální 

zásady, které by její příslušník neměl překročit (např. učitel, lékaři), ale v právní rovině 

nenajdeme žádná omezení.  

Zaměstnavatel může požadovat zákaz určitého jednání, které omezuje činnost 

zaměstnance v době jeho volného času, pouze pokud mu to zákon výslovně dovolí. Obě 

právní úpravy poskytují zaměstnavateli možnost se bránit proti zaměstnanci, který 

souběžně pracuje pro zaměstnavatele, který se zabývá konkurenční činností ve vztahu 

k činnosti prvního zaměstnavatele. Anglická judikatura však nepovažuje za protiprávní 

občasné práce pro konkurenta, vždy však záleží na konkrétních okolnostech daného 

případu.  

V českém pracovním právu platí, že dá-li zaměstnavatel souhlas k výkonu 

výdělečné činnosti zaměstnance, ať už pro jiného nebo na svůj účet, zaměstnanec může 

pro konkurenčního zaměstnavatele pracovat. Naproti tomu v anglickém právu 

zaměstnanec tuto výdělečnou činnost nemá a priori zakázanou, zaměstnavatel se může 

domáhat, aby zaměstnanec upustil od činnosti, pouze tehdy, pokud zároveň prokáže, 

že mu jednáním zaměstnavatele vznikla škoda. Jako efektivnější se mi z pohledu 

fungování zdá česká úprava, která stojí na souhlasu zaměstnavatele. V anglickém právu 

zaměstnavatel předchozí souhlas nedává, ale má možnost obrany až následně, kdy 

zaměstnanec opravdu začne vykonávat konkurenční činnost. Domnívám se, že je lepší 

řešit potenciální problémy preventivně, nikoli až vzniknou. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že angličtí zaměstnavatelé jsou v tomto ohledu 

v nevýhodě oproti českým zaměstnavatelům, kterým je poskytována ochrana 

preventivně před započetím konkurenční činnosti. Anglická úprava však umožňuje 

zakotvit do pracovní smlouvy zákaz jakékoliv, tedy i nekonkurenční, činnosti, kterou by 

zaměstnanec mohl vykonávat souběžně. I bez takového ujednání se mohou angličtí 

zaměstnavatelé domáhat porušení pracovní smlouvy, pokud by souběžné zaměstnání 

způsobilo, že zaměstnanec je pro výkon původního zaměstnání unaven a není tak 

schopen jejího řádného výkonu. I v českém pracovním právu se objevily případy, 

že zaměstnanec nezvládal fyzicky výkon práce, ať to bylo z jakéhokoli důvodu, 

a zaměstnavatel z toho pak mohl vyvodit důsledky (výpověď, náhrada škody). 
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Zaměstnavatele by pravděpodobně nezajímal důvod únavy (ledaže by pocházel 

z výkonu konkurenční činnosti), podstatné by pro něj byl fakt, že zaměstnanec nezvládá 

řádně vykonávat svoji práci. 

I přes možnost v anglickém právu zakázat jakoukoli vedlejší výdělečnou činnost, 

se mi jeví česká právní úprava v tomto ohledu dostatečná a více efektivní. Domnívám 

se, že absolutní zákaz vedlejší výdělečné činnosti by v českém právním řádu neobstál, 

ať už z důvodu naplnění práva na výkon hospodářské činnosti dle čl. 26 LZPS, nebo 

z možné šikany ze strany zaměstnavatelů, kteří by prosazením tohoto zákazu 

do pracovní smlouvy mohli způsobit zaměstnanci i existenční problémy.  

5.2 Zákaz konkurenčního jednání po skončení pracovního poměru 

Za doby trvání pracovního poměru je zaměstnanec vázán povinností loajality 

ke svému zaměstnavateli jak v anglickém, tak českém pracovním právu. Tato povinnost 

zahrnuje mj. zákaz zneužití získaných informací při výkonu práce ve svůj prospěch ani 

ve prospěch jiného. Pokud si zaměstnavatel chce zajistit, aby zaměstnanec neposkytl 

důvěrné informace i po ukončení spolupráce se zaměstnancem konkurenčnímu 

zaměstnavateli, musí si to právně ošetřit ujednáním se zaměstnancem dříve, než dojde 

ke skončení pracovního poměru, ideálně již na jeho počátku. 

5.2.1 Předmět ochrany před konkurenčním jednáním 

Klíčový prvek v úpravě zákazu konkurenčního jednání tvoří v anglickém právu 

informace a jejich ochrana před zneužití ze strany zaměstnanců. Od povahy informací 

se pak odvíjí, zda zaměstnanec může tuto informaci využít pro svoji potřebu. V případě, 

že informace má povahu obchodního tajemství, zaměstnanec je povinen ji nezneužít, 

či jinak nezveřejnit během i po skončení pracovního poměru. Znalost pracovních 

postupů a informace mohou zaměstnaní využít, pokud jim to zaměstnavatel výslovně 

neznemožní v pracovní smlouvě. 

Pro to, aby zaměstnavatel mohl sjednat se zaměstnancem konkurenční doložku, je 

rozhodující, aby zaměstnavatel měl legitimní zájem na ochraně citlivých informací 

týkajících se činnosti, které se ve svém podnikání věnuje. Tento legitimní zájem musí 

prokázat před soudem v případě porušení konkurenční doložky zaměstnancem.  

Určitý rozdíl mezi právními úpravami lze rozpoznat právě v úloze informací v rámci 

fungování konkurenční doložky. Zatímco v anglické úpravě je ústředním pojmem 
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informace a konkurenční doložka je sjednávána zejména za účelem ochrany před jejím 

zneužitím, v české právní úpravě tvoří zaměstnavatelovy důvěrné informace sice 

podstatnou, ale pouze jednu z rovnocenných podmínek, za kterých lze konkurenční 

doložku sjednat.  

Vycházeje ze znění textu českého zákoníku práce nezbytnými podmínkami pro 

sjednání platné konkurenční doložky je zjednodušeně maximální doba trvání 1 rok, 

shoda s předmětem činnosti zaměstnavatele, finanční protiplnění ve výši min. poloviny 

průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc závazku a poslední podmínkou, je-li 

to možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na informace získané 

během výkonu práce, jejichž využití při konkurenční činnosti by zaměstnavateli mohlo 

významně ztížit činnost. Ochrana citlivých informací je subsumována pod kritérium 

spravedlivého požadavku na zaměstnance ve vztahu k obsahu jeho práce 

pro  zaměstnavatele. Více je kladen důraz na shodu výdělečné činnosti s předmětem 

činnosti zaměstnavatele. I přestože zaměstnanec u bývalého zaměstnavatele pracoval 

na jiné pozici než u nového zaměstnavatele, klíčový pro použití konkurenční doložky je 

předmět činnosti nového zaměstnavatele, příp. vlastního podnikání zaměstnance. 

Naproti tomu z judikatury anglických soudů vyplývá, že podmínkami pro sjednání 

platné konkurenční doložky je legitimní zájem zaměstnavatele na ochraně informací 

před jejich využitím zaměstnancem, finanční kompenzace za dobu zákazu konkurenční 

činnosti pro zaměstnavatele v přiměřené výši a stanovení přiměřeně dlouhé doby. Vedle 

legitimního zájmu, který musí být jasně prokázán vždy, ostatní podmínky a jejich 

vymezení je závislé na okolnostech daného případu. Stejně tak si zaměstnavatel podle 

vlastního uvážení může sjednat pokutu za porušení doložky. 

Opět se zde střetává rozdílnost základů obou právních řádů, neurčitá úprava 

v anglickém právu s jasně nastavenou úpravou v českém zákoníku práce. A zdá se, 

že obě úpravy vyhovují právnímu charakteru území, na kterém působí a zapadají 

do charakteru právního řádu, jehož jsou součástí. 

5.2.2 Rozsah omezení činnosti 

Pro českou právní úpravu může být anglická úprava inspirativní ve flexibilitě 

sjednávání časového a územního vymezení rozsahu konkurenční doložky. V české 

soudní judikatuře jsem nenalezla jediný případ, kdy by byla konkurenční doložka 
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vymezena místně. Je to pravděpodobně dáno malou rozlohou země a nepravidelnou 

hustotou osídlení.  

Místní omezení v konkurenční doložce bude mít význam pro velké společnosti 

s nadnárodním zastoupením. Zde ale narážíme na problém v souvislosti s jednou 

z podmínek sjednání konkurenční doložky v zákoníku práce, a to že zaměstnanec 

na základě informací a poznatků, které získal u zaměstnavatele, může výkonem 

konkurenční činnosti závažným způsobem ztížit činnost bývalého zaměstnavatele. 

Je vůbec možné, aby bývalý zaměstnanec závažným způsobem ztížil činnost v rámci 

např. jediného kraje? 

Naproti tomu vymezení místního rozsahu konkurenční doložky na celé území 

republiky může způsobit, že konkurenční doložka bude shledána soudem jako neplatná 

z důvodu nepřiměřeného omezení ústavního práva na výkon výdělečné činnosti 

pro zaměstnance. 

Časová působnost konkurenční doložky je v českém zákoníku práce omezena 

maximální dobou trvání jednoho roku. Anglické soudy jsou zdráhavé uznat za platnou 

konkurenční doložku, jež omezuje zaměstnance po dobu delší než 12 měsíců 

po skončení pracovního poměru. Je pravděpodobné, že v obou právních systémech by 

delší časové omezení nebylo považováno za účelné a zbytečně by omezovalo 

výdělečnou činnost ekonomicky aktivního obyvatelstva. V anglickém právním systému 

vzhledem k jeho způsobu fungování však nelze vyloučit, že by byla shledána platnou 

i doložka s časovou působností delší než jeden rok, pokud by okolnosti daného případu 

odůvodňovaly přiměřené prodloužení této doby.  

5.2.3 Obrana proti porušení – náhrada škody a kompenzace pro zaměstnance 

Anglické právo neobsahuje výslovně povinnost sjednat v rámci konkurenční 

doložky finanční náhradu za omezení zaměstnance po určitou dobu po skončení 

pracovního poměru. V českém právním řádu by taková úprava nemohla obstát, zejm. 

ve vztahu k čl. 26 LZPS. 

Právní prostředky obrany proti porušení závazků vyplývajících z konkurenční 

doložky jsou podobné. Anglické právo umožňuje zaměstnavateli uplatnit soudní zákaz 

nebo žalobu na náhradu škody. Kromě toho si zaměstnavatel může sjednat 

v konkurenční doložce finanční pokutu, pokud zaměstnanec svoji povinnost poruší.  
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Český zákoník práce poskytuje také možnost sjednání smluvní pokuty. Kompenzace 

náhrady škody je zahrnuta do částky smluvní pokuty, pokud si strany výslovně 

nesjednají opak. 
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Závěr 
Zákaz konkurence za trvání pracovního poměru v českém právním řádu funguje 

poměrně uspokojivě a jeho úprava je v zásadě bezproblémová. Naproti tomu na 

konkurenční doložku existovaly skeptické pohledy již od počátku, tedy od 90. let 

minulého století, kdy se objevily úvahy o jejím znovuzavedení do zákoníku práce. 

S rostoucí ekonomikou se zaměstnavatelé snaží o maximální zabezpečení svého know-

how a dalších důvěrných informací před jejich zneužitím ze strany zaměstnanců. 

Konkurenční doložka je právním prostředkem ochrany podnikání zaměstnavatele. 

Pro úspěšnou aplikaci konkurenční doložky v praxi je třeba zajistit jasnou formulaci 

podmínek pro její sjednání v zákonu. Jelikož se jedná o právní vztah synallagmatický, 

pro obě strany z něj vyplývají práva a povinnosti. Právo zaměstnavatele chránit své 

důvěrné informace a postupy musí být v rovnováze s právem zaměstnance 

na provozování vlastní hospodářské činnosti. Povinnost zaměstnance zdržet 

se konkurenčního jednání po určitou dobu po skončení pracovního poměru odpovídá 

povinnosti zaměstnavatele poskytnout finanční kompenzaci. Najít míru pro zajištění 

rovnosti ve vzájemných závazcích a dodržet další podmínky pro sjednání konkurenční 

doložky nemusí být vždy jednoduché. Ve většině sporů před tuzemskými soudy byla 

předmětná konkurenční doložka posouzena jako nepřiměřená v některé ze sjednaných 

podmínek (nejčastěji v časové působnosti nebo finanční kompenzace) a prohlášena 

za neplatnou. Nenaštěstí judikatura v této oblasti není bohatá, aby poskytla vodítka 

pro zaměstnavatele, jak se možným problémům vyvarovat. 

Současná právní úprava konkurenční doložky se zdá jako ustálená. I přesto bych na 

tomto místě navrhla několik doporučení a změn de lege ferenda, které by mohly pomoci 

k jejímu častějšímu využití v praxi a efektivnímu vymáhání. 

První návrh na změnu by měl posílit postavení odcházejících zaměstnanců. Podle 

platné úpravy totiž může zaměstnavatel od konkurenční doložky odstoupit 

až do skončení pracovního poměru. Zaměstnanec tak v domnění vázanosti konkurenční 

doložkou hledá zaměstnání ve výpovědní době mimo konkurenční předmět činnost 

zaměstnavatele, ve které by pravděpodobně nejsnadněji i uplatnění našel. Může tak 

nastat situace, kdy zaměstnanec takové nabídky odmítá a poté těsně před skončením 

pracovního poměru mu zaměstnavatel oznámí, že od konkurenční doložky odstupuje. 

Zaměstnanec se tak může ocitnout v situaci, kdy je bez nového zaměstnání 
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i bez finanční kompenzace, na kterou by měl z konkurenční doložky nárok. V případě, 

kdy k rozvázání pracovního poměru dojde na základě výpovědi ze strany zaměstnance, 

bylo by žádoucí omezit dobu, kdy může zaměstnavatel od konkurenční doložky 

odstoupit, např. do doby dvou týdnů od předání výpovědi zaměstnancem (nikoli 

až do uplynutí celé výpovědní doby). 

Jako zcela žádoucí považuji zavedení moderačního práva soudu, kterým by mohlo 

dojít k modifikaci konkurenční doložky a nikoli rovnou k jejímu zneplatnění. Většina 

soudních sporů o výši smluvní pokuty nebo finanční náhrady byla skončena 

rozhodnutím o neplatnosti předmětné konkurenční doložky, i přestože v případě jejich 

snížení (příp. zvýšení) by mohla zůstat v platnosti. Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. 

II. ÚS 192/95 konstatoval, že je nutnso přistupovat individuálně k hodnocení těchto 

doložek vždy s ohledem na konkrétní skutečnosti. Větší volnost soudu v rozhodování 

této otázce by byla jen ku prospěchu věci. 

Další návrh se týká vymezení činností, kterých se zaměstnanec má po dobu trvání 

konkurenční doložky zdržet. V současnosti se při vymezení těchto činností vychází 

ze zápisů z obchodního nebo živnostenského rejstříku. Seznam zapsaných činností však 

často neodpovídá realitě, protože zaměstnavatel nevykonává zdaleka všechny zapsané 

činnosti. V této souvislosti by mohla jako možná inspirace posloužit anglická úprava, 

kde předmět zakázané konkurenční činnosti je vymezován s ohledem na informace, 

znalosti a postupy, které zaměstnanec získá při výkonu práce pro zaměstnavatele. Jiným 

řešením by mohlo být doporučení sjednávat okruh činností úžeji než v celém rozsahu 

předmětu činnosti zaměstnavatele. Takovýto postup by pomohl bývalému zaměstnanci 

při hledání nového zaměstnání. 

Konkurenční doložka je institut pracovního práva, který dle mého názoru bude mít 

v budoucnosti klíčový význam pro zaměstnavatele. S růstem ekonomiky a průmyslu 

budou zaměstnavatelé stále více dbát o ochranu svého know-how a o to větší důraz 

budou klást na preciznost ujednání o konkurenční doložky se svými zaměstnanci. 

Věřím, že zákonodárce a soudy v budoucnu napomohou většímu využívání tohoto 

institutu v praxi.  
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Resumé 
Konkurenční doložka 

Hlavním účelem této diplomové práce je poskytnout ucelený přehled o konkurenční 

doložce jakožto institutu pracovního práva. Jedná se o záležitost aktuální, která slouží 

především k ochraně informací, znalostí a postupů zaměstnavatelů před jejich zneužitím 

ze strany zaměstnanců. Současná právní úprava obsahuje některé nejasné a nepřesné 

formulace, které způsobují problémy při používání konkurenční doložky v praxi. 

První kapitola se věnuje vymezení základních pojmů pracovního práva, které jsou 

spjaty se zákazem konkurence a konkurenční doložkou. V závěru kapitoly bude obecně 

definován samotný pojem zákazu konkurence za trvání pracovního poměru 

a po skončení pracovního poměru, tedy konkurenční doložky. 

Druhá kapitola popisuje historický vývoj právní úpravy konkurenční doložky, která 

se v právním řádu platném na území České republiky objevila již v polovině 

předminulého století. Její novodobá úprava sebou přinesla nejednoznačné názory 

na jejich znovuzavedení a obsah. 

Třetí kapitola je zaměřena na současnou právní úpravu konkurenční doložky v z. č. 

262/2006 Sb., zákoníku práce. Kromě novelizací, které byly provedeny od účinnosti 

nového zákoníku práce, je hlavní důraz kladen na jednotlivé předpoklady sjednání 

konkurenční doložky. Každý předpoklad je za pomoci judikatury vyložen a případně 

je upozorněno na nedostatky, které současné znění ustanovení vykazuje. 

Čtvrtá kapitola tvoří popis právní úpravy zákazu konkurenčního jednání 

a konkurenční doložky ve Velké Británii. Fungování tohoto institutu je vyloženo 

za pomoci relevantních soudních případů.  

Pátá kapitola tvoří komparaci právní úpravy konkurenční doložky v České republice 

a Velké Británii. I přes rozdílnost principů, na kterých oba právní řády fungují, 

se komparace zaměřuje na porovnání shodných prvků dohod o konkurenční doložce 

a jejich efektivnost fungování v praxi a případná doporučení pro zavedení v druhém 

právním řádu. 

V závěru práce je navrženo několik změn, které dle názoru autorky této diplomové 

práce by bylo žádoucí provést v současné právní úpravě konkurenční doložky a umožnit 

tak snadnější využití tohoto institutu v pracovněprávních vztazích. 
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Resumé 
Non-competition clause 

The main aim of this diploma thesis is to provide complete summary on a non-

competition clause as an institute of labour law.  This issue is up-to-date and primarily 

serves for the protection of employer’s information, knowledge and procedures from 

potential misuse by its employees. The current legislation involves some ambiguous and 

imprecise formulations which may cause problems within use of a non-competition 

clause in practise. 

The first chapter is devoted to determination of fundamental legal terms in labour 

law which are associated with the limitation of competitive activities and non-

competition clause. In the end of this chapter the definition of a limitation 

of competitive activities within employment and non-competition clause will be given. 

The second chapter describes historical development of the legislation on non-

competition clause which appeared for the first time in the Czech legislation in the half 

of the 19th century. Modern legislation brought ambiguous views on its sre-introduction 

and content of a non-competition clause. 

The third chapter is focused on the current legislation of a non-competition clause 

in Act No. 262/2006 Coll., Labour Code. Except for the amendments which have been 

approved since the effectiveness of new Labour Code, the main emphasis is laid 

on individual prerequisites for arranging of a non-competition clause. Every prerequisite 

is defined with the aid of judicature and possibly some notification of the imperfections, 

are given where contemporary crucial provisions evince. 

The fourth chapter involved the description of legislation on limitation 

of competitive activities within the employment and non-competition clause in Great 

Britain. The running of this term is interpreted by the relevant judgements of English 

courts. 

The fifth chapter is devoted to comparison of legislation of non-competition clause 

in Czech Republic and Great Britain. Despite the differences in the principles which 

make the foundations of the legal orders in both countries, the comparison is 

concentrated on coincident elements non-competition clause agreements and their 

efficiency in practise and possible recommendations for its insertion into other 

legislation. 
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In the conclusion some amendments are suggested which are needed to be approved 

in current legislation on non-competition clause according to the author of this diploma 

thesis and therefore this would help for easier use in employment relations. 
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