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Úvod

Konkurenčná doložka je v dnešnej dobe veľmi aktuálnou problematikou. Už 

zďaleka nie je bežné, aby zamestnanec pracoval pre jedného zamestnávateľa po celý 

svoj život, ale zamestnanec mení zamestnania podľa toho, kto mu poskytne lepšiu 

mzdu, lepšie pracovné podmienky, lepšie podmienky pre profesijný rast. Ako sa môže 

bývalý zamestnávateľ chrániť, aby nedošlo k situácii, že poznatky, ktoré 

zamestnancovi sám poskytol počas zamestnania budú zneužité konkurenciou? 

Odpoveďou na túto otázku je podpísať so zamestnancom konkurenčnú doložku -

zmluvne zamestnanca obmedziť po skončení výkonu pracovnoprávneho vzťahu.

V prvej časti tejto práce sa zameriam na súčasnú úpravu konkurenčnej doložky 

v Českej republike. V kontinentálnom právnom systéme, ktorého je Česká republika

súčasťou je základným prameňom právny predpis - v tomto prípade Zákonník práce. 

Budem sa snažiť vysvetliť ustanovenia zo Zákonníku práce a určité nejasné pojmy 

podložím judikatúrou, ktorá ich objasňuje. Taktiež uvediem názory odbornej 

verejnosti na určité aspekty konkurenčnej doložky. Z dôvodu absolvovania 

zahraničného študijného pobytu na americkej právnickej univerzite som sa rozhodla 

druhú časť tejto práce venovať konkurenčnej doložke v USA. V angloamerickom 

systéme je hlavným prameňom práva precedens - rozsudok súdu. V rámci USA som 

si vybrala 2 štáty s celkom opačnou úpravou konkurenčnej doložky. Prvým štátom je 

štát New York. V tejto časti ilustrujem úpravu na bohatej judikatúre, pretože 

neexistuje žiadne ustanovenia zákona, ktoré by konkurenčnú doložku upravovalo 

a úprava je čisto výsledkom rozhodovacej praxe súdov. Druhým štátom je štát 

Kalifornia, v ktorom je uzatvorenie konkurenčnej doložky medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom zakázané. V štáte Kalifornia je konkurenčná doložka upravená

v zákone a ďalšia interpretácia sa vyvíja na základe judikatúry.

V úpravách Českej republiky a USA je veľa odlišností a hlavný rozdiel 

vyplýva už z rozdielnych systémov práva. Úprava ČR je veľmi striktná, sú stanovené 

maximálne a minimálne hranice a ak nie sú splnené, konkurenčná doložka je neplatná.

Naproti tomu konkurenčná doložka v USA je upravená oveľa flexibilnejšie, nie sú 

stanovené takmer žiadne hranice časové, miestne, peňažité a je stanovená iba 

podmienka, aby bola konkurenčná doložka primeraná, neškodlivá pre verejnosť a 
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nebola neprimerane zaťažujúca pre zamestnanca. Úlohou judikatúry je tieto pomerne 

vágne pojmy v jednotlivých prípadoch vysvetliť a aplikovať. 

Cieľom tejto práce je opísať úpravy v daných štátoch, komparovať ich, 

poukázať na ich výhody a nevýhody a zamyslieť sa, či by sa mohli v niektorých 

oblastiach od seba navzájom inšpirovať. Týmto úvahám je venovaná posledná kapitola 

práce.
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1 Konkurenčná doložka v českej právnej úprave

1.1 Úvod do inštitútu konkurenčnej doložky 

Konkurenciou sa rozumie súťaž, súťaživosť, súperenie väčšieho počtu jedincov 

o rovnaký cieľ. 1 Pojem konkurencia je neoddeliteľne spätý s kapitalistickým 

pojmom voľnej súťaže. Voľná súťaž zdokonaľuje, zlacňuje a zväčšuje výrobu, 

prispieva k technickému pokroku a keďže existuje veľa konkurentov, ponuka 

výrobkov je na trhu rozmanitejšia a dochádza k všestrannému uspokojovaniu ľudských 

potrieb. 2 V pracovnom práve rozlišujeme zákaz konkurencie počas trvania 

pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je upravený v §304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zákonník práce“ alebo „ZP“) a zákaz 

konkurencie po skončení pracovnoprávneho vzťahu upravený v §310 ZP pod názvom 

konkurenčná doložka. Konkurenčnej doložke sa budem venovať vo zvyšku tejto práce. 

Zamestnanec sa počas výkonu zamestnania u zamestnávateľa dostáva

k informáciám, ku ktorým by sa bez tohto zamestnania nikdy nedostal a zamestnávateľ

mu ich poskytuje iba preto, aby zamestnanec mohol riadne vykonávať stanovenú

prácu. Konkurenčná doložka je zmluvným obmedzením činnosti zamestnanca po 

skončení zamestnania a slúži zamestnávateľovi na to, aby zamestnanec hneď po 

skončení zamestnania neodišiel ku konkurencii a nevyužil konkurenčne nabité 

znalosti.3

                                                       
1 OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, XIV. DÍL. Nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka a nakladatelství 
Argo, Olomouc, 1998, s. 710
2 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-738-
6., s. 103
3 VRAJÍK, Michal. Vybrané aspekty konkurenční doložky v pracovním právu. Daňová a hospodářská 

kartotéka.2012, č. 20., s. 26
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1.1.1 Konkurenčná doložka z hľadiska ústavného práva

Právo človeka slobodne sa rozhodnúť aké povolanie bude vykonávať je 

zakotvené v čl. 26 odst. 1 ústavného zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv 

a svobod (ďalej len „LZPS“ alebo „Listina“), ktorý znie: „každý má právo na 

slobodnú voľbu povolania a prípravu k nemu a taktiež právo podnikať a vykonávať inú 

hospodársku činnosť“. Podľa ustanovenia čl. 26 odst. 2 LZPS zákon ale môže stanoviť 

podmienky a obmedzenia pre výkon určitých povolaní alebo činností. Týmto zákonom 

je v našom prípade Zákonník práce, ktorý v §310 a §311 umožňuje zamestnávateľovi 

a zamestnancovi zjednať si konkurenčnú doložku a teda zmluvne obmedziť 

zamestnanca vo výkone určitých povolaní alebo činností po skončení 

pracovnoprávneho vzťahu. 

Či sú konkurenčné doložky z hľadiska ústavného práva prípustné rozlúskol 

Ústavný súd vo svojom významnom náleze, v ktorom judikoval, že ak by boli 

poznatky a vedomosti rokmi budované zamestnávateľom, ktoré sú pre neho 

konkurenčne významné sprístupnené zamestnancom k ich využitiu a tí by sa o to

nemuseli akokoľvek zaslúžiť, tak by došlo k narušeniu princípu rovnosti zakotvenom 

v LZPS a taktiež k porušeniu zamestnávateľovho práva podnikať. Argument, že 

zamestnávateľ sa môže brániť nástrojmi proti nekalosúťažnému jednaniu alebo

porušeniu obchodného tajomstva taktiež neuspel, pretože ide až o následné nástroje 

obnovy, zatiaľ čo konkurenčná doložka je nástrojom preventívnym. Ústavný súd ďalej 

konštatoval, že konkurenčné doložky bude treba posudzovať prípad od prípadu a bude 

treba posúdiť okolnosti jednotlivých prípadov - či výška zmluvnej pokuty nie je 

nespravodlivo privysoká, aká bola dĺžka pracovného pomeru, aká je dĺžka 

konkurenčnej doložky alebo akú činnosť zamestnávateľ vykonával.4

Mnohí autori však aj po uverejnení tohto nálezu Ústavného súdu polemizovali 

o prípustnosti konkurenčnej doložky v pracovnom práve. Napríklad Mária Salačová 

bola názoru, že poznatky ktoré zamestnanec získal počas trvania zamestnania sa stali 

                                                       
4 Nález ÚS zo dňa 1.11.1995, sp.zn. II ÚS 192/95 (N 73/4 SbNU 197)
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jeho osobnostným právom, ktorého sa nemôže vzdať.5 Jaromír Zrutský vyslovil názor, 

že konkurenčná doložka je inštitút občianskeho a nie pracovného práva a poukazoval 

na ustanovenie vtedajšieho Občianskeho zákonníka, ktoré zakazovalo zamestnancovi 

vzdať sa práva (v danom prípade na slobodnú voľbu povolania a podnikať), ktoré 

vznikne až v budúcnosti.6

1.1.2 Dispozitívnosť a kogentnosť právnej úpravy

Slovné spojenie „ak bola zjednaná konkurenčná doložka“ naznačuje, že 

uzatvorenie konkurenčnej doložky je právom a nie povinnosťou zamestnanca 

a zamestnávateľa - jedná sa o dispozitívnu úpravu. Závisí teda iba na stranách či sa pre 

uzatvorenie konkurenčnej doložky rozhodnú alebo nie. Zo strany zamestnávateľa 

pôjde o rozhodovanie, či zamestnanec disponuje, poprípade sa zoznámi s takými 

informáciami a postupmi, ktorými by mu v budúcnosti mohol spôsobiť konkurenta a či 

sa mu oplatí vyplácať zamestnancovi peňažité vyrovnanie po skončení zamestnania. 

Taktiež zamestnanec si môže premyslieť, či bude s uzatvorením konkurenčnej doložky 

súhlasiť a do budúcna sa obmedzí vo svojom práve na slobodnú voľbu povolania a

v práve podnikať, alebo uzatvorenie konkurenčnej doložky odmietne a nájde si iné 

zamestnanie. Dispozitívnym je taktiež zjednanie zmluvnej pokuty, avšak vo väčšine 

konkurenčných doložkách zjednanú zmluvnú pokutu nájdeme. Od určitých ustanovení 

v §310 sa strany nemôžu odchýliť vôbec - sú kogentné. Takým ustanovením je okruh 

zamestnancov s ktorými možno konkurenčnú doložku zjednať a forma konkurenčnej 

doložky, odstúpenia od konkurenčnej doložky a jej výpoveď. Od ďalších ustanovení 

sa môžu odchýliť iba čiastočne-sú relatívne kogentné. Napríklad pre peňažité 

protiplnenie zamestnávateľa je stanovená minimálna čiastka vo výške ½ priemerného 

mesačného zárobku, ale zamestnávateľ samozrejme môže vyplácať čiastku vyššiu, 

takže kogentnosť spočíva v stanovení minimálnej hranice a v nestanovení maximálnej

výšky. Taktiež maximálna doba po ktorú môže byť konkurenčná doložka zjednaná je 1 

                                                       
5 SALAČOVÁ, Marie. K tzv. konkurenčním doložkám v pracovních smluvách. Právní rozhledy.1996, 
roč. 4, s. 267
6 ZRUTSKÝ, Jaromír. Konkurenční ujednání v pracovních smlouvách. Právní rozhledy. 1996, č. 11, s. 
515
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rok, ale stranám nič nebráni si zjednať doložku na kratšie obdobie, napríklad aj 1 

mesiac.7

1.2 Vecná pôsobnosť konkurenčnej doložky

Vecná pôsobnosť konkurenčnej doložky znamená vymedzenie činností, 

v ktorých je zamestnanec počas trvania konkurenčnej doložky obmedzený. 8 §310 

odst.1 Zákonníka práce stanoví, že zamestnanec sa   „zdrží výkonu zárobkovej 

činnosti, ktorá by bola zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa alebo ktorá by 

mala voči nemu súťažnú povahu“. Považujem za dôležité definovať pojmy 

„zárobková činnosť“, „predmet činnosti zamestnávateľa“ a „činnosť, ktorá by mala 

voči zamestnávateľovi súťažnú povahu “.

1.2.1 Zárobková činnosť 

Zákonník práce v §310 odst.1 stanoví, že zamestnanec sa má zdržať „výkonu 

zárobkovej činnosti“. Stotožňujem sa s názorom pani Evy Šimečkovej, že 

obmedzovať zakázanú činnosť iba na zárobkovú činnosť je mätúce. Bolo by veľmi 

zvláštne, ak by zamestnanec bývalému zamestnávateľovi mal zakázané konkurovať 

zárobkovou činnosťou, ale mal by povolené konkurovať nezárobkovou (nezískaval by 

ňou žiadny majetkový prospech). Takýto výklad by obchádzal účel konkurenčnej 

doložky. 9

Najvyšší súd v tejto otázke judikoval, že zárobková činnosť je „každá právom 

dovolená činnosť, ktorá je vykonávaná za účelom dosiahnutia majetkového 

prospechu.“ Jedná sa o činnosť, s ktorou je obvykle spojené dosahovanie majetkového

                                                       
7 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015.Velké komentáře. 
ISBN 978-80-7400-290-8., s. 1218-1219
8 TUREK, Roman. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, 
č.15, s. 541
9 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-738-
6. s. 103
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prospechu a taktiež je rozhodujúca vôľa zamestnanca majetkový prospech získať. Nie 

je podstatné či k samotnému majetkovému prospechu dôjde alebo nie. Dôležité nie je 

ani to, či zamestnanec vykonáva zárobkovú činnosť činnosť v pracovnoprávnom 

vzťahu, občianskoprávnom vzťahu, na základe živnostenského oprávnenia, alebo ide 

o prácu v obchodných spoločnostiach. 10 Zárobková činnosť teda môže byť 

vykonávaná aj v štatutárnych alebo dozorných orgánoch právnických osôb

vykonávajúcich podnikateľskú činnosť (napr. jednateľ v s.r.o., člen predstavenstva 

v a.s.), avšak ak zamestnanec vykonáva iba práva a povinnosti vyplývajúce z jeho 

kapitálovej účasti na spoločnosti, o zárobkovú činnosť sa nejedná (napr. akcionár v

a.s.).11

Judikatúra teda vyriešila výklad tohto nejasného pojmu v zákone a tak sa môže 

jednať aj o činnosť nezárobkovú. 

1.2.2 Predmet činnosti 

Zamestnanec sa má zdržať výkonu zárobkovej činnosti, ktorá by bola zhodná

s predmetom činnosti zamestnávateľa. Predmet činnosti zamestnávateľa je väčšinou 

zapísaný v obchodnom registri, živnostenskom registri, zvláštnom zákone alebo 

v zriaďovacej listine.12 Treba sa ale zamyslieť či je zapísaný predmet činnosti pri 

posudzovaní konkurenčnej činnosti bývalého zamestnanca 100% smerodajný.  

Vezmime si nasledujúci príklad: zamestnávateľ má zapísaný  predmet podnikania ako 

výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1-3 Živnostenského zákona - voľnú

živnosť. Pri posudzovaní konkurenčnej činnosti iba z hľadiska predmetu činnosti 

zamestnávateľa a bývalého zamestnanca zo zápisu vo verejnom registri by mohlo 

dôjsť k situácii, kedy by bývalý zamestnávateľ vyrábal a spracovával sklo a bývalý 

zamestnanec by sa rozhodol poskytovať fotografické služby a zamestnanec by bol 

konkurenčnou doložkou obmedzený, pretože obaja by mali v registri zapísaný ako 

                                                       
10 Rozsudok NS ze dne 1.10. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001
11 TUREK, Roman. Právní úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. 
Právní rozhledy.2008, roč.16, č.8, s. 277
12 TUREK, Roman. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, 
č.15, s. 541
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predmet podnikania uvedenú výrobu, obchod a služby neuvedené v prílohách 1-3 

Živnostenského zákona. Preto je vždy nutné posudzovať predmet činnosti individuálne

prípad od prípadu a zisťovať, či predmet činnosti starého a nového zamestnávateľa sa 

skutočne zhoduje v určitej oblasti ako napríklad výrobky, zákazníci, dodávatelia a teda 

či činnosť starého zamestnávateľa a nová činnosť môžu mať voči sebe súťažnú 

povahu. Ak by ich predmet podnikania bol síce podľa zápisu v registroch rovnaký, ale 

súťažnú povahu by voči sebe nemali, nemôže sa jednať o porušenie konkurenčnej 

doložky. Opačný výklad by bol v rozpore s čl. 26 LZPS a zmyslom úpravy 

konkurenčnej doložky, ktorým je chrániť zamestnávateľa za súčasných minimálnych 

zásahov do práv zamestnanca.13

Taktiež sa často stáva, že zamestnávatelia majú ako predmet podnikania 

zapísaných niekoľko desiatok činností, ktoré väčšinou ani nie sú schopní realizovať. 

Preto je potrebné určité hlbšie povedomie akú činnosť presne zamestnanec 

u zamestnávateľa vykonával. 14Ak by bol zamestnanec obmedzený v činnostiach ktoré 

u zamestnávateľa nevykonával a ani by o nich nezískal žiadne poznatky, tak takáto 

doložka je neurčitá a vecne neopodstatnená.15

1.2.3 Súťažná povaha 

Ako vyplýva z ustanovenia zákona, druhým možným spôsobom akým môže 

zamestnanec zamestnávateľovi konkurovať je jeho zárobkovou činnosťou, ktorá by 

mala voči zamestnávateľovi súťažnú povahu. Pojem zárobková činnosť, ktorá by mala 

voči bývalému zamestnávateľovi „súťažnú povahu“ nie je v pracovnom práve 

definovaný. S výkladom tohto pojmu nám pomáha obchodné právo a právo 

hospodárskej súťaže, ktoré súťažný vzťah charakterizujú pluralitou súťažiteľov 

a existenciou relevantného trhu. V súťažnom vzťahu sa ocitnú osoby, ktorých výrobky 

sú vzájomne zameniteľné a ocitnú sa v súťažnom vzťahu na relevantnom územní 

                                                       
13 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015.Velké komentáře. 
ISBN 978-80-7400-290-8., s. 1217-1218
14

TUREK, Roman. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, 
č.15, s. 541
15 Rozsudok NS zo dňa 19.4.2007, sp.zn. 21 Cdo 1679/2006



9

a v relevantnom čase. Zárobková činnosť zamestnávateľa, ktorá je zhodná 

s predmetom činnosti (viď predchádzajúca podkapitola) je podmnožinou zárobkovej 

činnosti, ktorá má voči činnosti zamestnávateľa súťažnú povahu, pretože ako som už 

spomínala vyššie, zhodný predmet podnikania sám o sebe nie je dostačujúci, ale vždy 

musí dôjsť aj k súťažnej povahe činností. 16

Osobne súhlasím s pani Šimečkovou, že posudzovanie konkurenčnej činnosti 

by nemalo byť viazané na predmet podnikania, ale činnosť by sa mala posudzovať 

podľa toho, či môže alebo nemôže mať voči bývalému zamestnávateľovi súťažnú 

povahu. Podľa môjho názoru by teda spojenie „činnosť, ktorá by bola zhodná 

s predmetom činnosti zamestnávateľa“ mohlo byť zo zákona vypustené a činnosť by 

sa posudzovala iba podľa toho, či má voči zamestnávateľovi súťažnú povahu.17

Ideálnym riešením v rámci vecnej pôsobnosti by bolo, ak by si strany 

v konkurenčnej doložke zjednali presný okruh činností v ktorých bude zamestnanec 

obmedzený. Napríklad v Rakúsku je takéto vymedzenie povinné 18 a keď som čítala 

rozsudky súdov USA do druhej časti mojej práce, tak vo väčšine zmlúv boli 

vymenované činnosti, ktorých sa má zamestnanec zdržať. Zamestnávatelia v ČR by sa 

teda nemali spoliehať na tieto vágne zákonné pojmy, ale mali by venovať viac času 

presnému vymedzeniu činností, aby sa predišlo prípadným výkladovým problémom. 

Avšak zákon takúto požiadavku v českej úprave nestanovuje a tak sa musí v každom 

prípade podľa skutkových okolností posúdiť, či činnosť bývalého zamestnania môže 

mať voči zamestnávateľovi súťažnú povahu alebo nie. 

1.3 Podmienky zjednania konkurenčnej doložky

Konkurenčnú doložku možno podľa §310 odst. 2 Zákonníka práce zjednať ak

„je to možné od zamestnanca spravodlivo požadovať s ohľadom na povahu 

                                                       
16 TUREK, Roman. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2008, 16(15), 
541-550. ISSN 1210-6410.
17 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-738-
6. s. 105
18 ŠKUBAL, Jaroslav a Tomáš LIŠKUTÍN. Konkurenční doložka a její praktické užití. Práce a mzda. 
2010, č. 10. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d26452v34821-
konkurencni-dolozka-a-jeji-prakticke-uziti/?search_query=
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informácií, poznatkov, znalostí pracovných a technologických postupov, ktoré 

zamestnanec získal u zamestnávateľa a ich využitie pri činnosti uvedenej v §310 odst.

1 by mohlo zamestnávateľovi závažným spôsobom sťažiť jeho činnosť“ . 

1.3.1 V akom pracovnoprávnom vzťahu môže byť konkurenčná doložka 

uzatvorená

V § 310 odst. 2 ZP nájdeme pojmy ako  „zamestnanec“ , „ po skončení 

zamestnania“ a z týchto slov môžeme dovodiť, že konkurenčná doložka môže byť

zjednaná vo všetkých pracovnoprávnych vzťahoch - v pracovnom pomere 

aj v právnych vzťahoch založených dohodami o prácach konanými mimo pracovný 

pomer. Dohodami konanými mimo pracovný pomer sú dohoda o vykonaní práce 

a dohoda o pracovnej činnosti. 19 Tomuto záveru taktiež napomáha zaradenie 

konkurenčnej doložky do časti 13 Zákonníka práce s názvom „Spoločné ustanovenia“ 

pričom pracovný pomer je upravený v časti druhej Zákonníku práce a dohody v časti 

tretej Zákonníku práce. Konkurenčnú doložku je taktiež možné uzatvoriť so 

zamestnancami, ktorí sú do funkcie menovaní.20

Princíp na ktorý sa ale nesmie zabúdať je, že konkurenčnú doložku je možné 

zjednať iba so zamestnancom „od ktorého je to možné spravodlivo požadovať“. 21

Musíme sa teda zamyslieť, či by konkurenčná doložka skutočne mohla byť uzatvorená 

napríklad s brigádnikom, ktorý vykonáva prácu na základe dohody o vykonaní práce 

a či by to od neho bolo možné spravodlivo požadovať. Zaujímavým protikladom od 

českej úpravy je slovenská úprava, ktorá umožňuje uzatvorenie konkurenčnej 

doložky iba v pracovnom pomere. Osobne sa prikláňam k tomu, aby konkurenčná 

doložka mohla byť uzatvorená vo všetkých pracovnoprávnych vzťahoch. Podľa môjho 

názoru je potrebné posudzovať každú situáciu individuálne a existujú prípady, kedy by 

voči zamestnancovi nebolo spravodlivé uzatvorenie konkurenčnej doložky 

                                                       
19 §75 a §76 ZP
20 Úprava konkurenčnej doložky pre štátnych zamestnancov, ktorí sú do funkcie menovaní má svoju 
samostatnú úpravu v zákone č.234/2014 Sb., Zákon o štátnej službe, a to konkrétne v §83 pod názvom 
Zákaz konkurencie. 
21 TUREK, Roman. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, 
č.15, s.541



11

v pracovnom pomere, naopak ak človek nadobudol informácie, poznatky, znalosti, 

ktorými by závažným spôsobom mohol sťažiť činnosť zamestnávateľa v práci 

vykonávanej na základe niektorej z dohôd, takéto uzatvorenie by spravodlivé bolo. 

1.3.2 Povaha informácií, poznatkov, znalostí a technologických postupov

Aby mohla byť konkurenčná doložka uzatvorená, zamestnanec musel prísť do 

styku s informáciami, postupmi alebo  poznatkami ktoré „nie sú všeobecne známe a 

ktoré majú jedinečnú povahu voči zamestnávateľovi“.22

Definícia z §310 odst. 2 ZP v podstate odpovedá  definícii obchodného 

tajomstva zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (ďalej len „OZ“ alebo 

„Občiansky zákonník“) kde je obchodné tajomstvo definované ako „ konkurenčne 

významné, určiteľné, oceniteľné a v príslušných obchodných kruhoch bežne 

nedostupné skutočnosti, ktoré súvisia so závodom a ich vlastník zaisťuje vo svojom 

záujme odpovedajúcim spôsobom ich utajenie“. Pojem obchodného tajomstva však 

v Zákonníku práce nenájdeme a tak zamestnávateľ má možnosť chrániť aj informácie, 

poznatky a postupy, ktoré by uvedenej definícii obchodného tajomstva neodpovedali, 

ale ich využitie konkurenciou by jej mohlo v hospodárskej súťaži priniesť výhodu.23

Napríklad ak by zamestnávateľ dostatočne nezaisťoval ich utajenie, informácie by 

stále mohli byť chránené konkurenčnou doložkou.24

Vyvstáva otázka, v akom momente musí byť zamestnanec s takýmito 

informáciami, znalosťami alebo postupmi zoznámený. V praxi sa objavil prípad, kedy 

sa bývalá zamestnávateľka snažila argumentovať, že konkurenčná doložka je neplatná,

pretože mohla byť zjednaná až po tom, čo zamestnankyňa „skutočne získala 

informácie a znalosti, ktoré by mohli sťažiť činnosť zamestnávateľa“.

Zamestnávateľka argumentovala jazykovým výkladom - použitím minulého času 

„získal“ v ustanovení §310 ZP.  Najvyšší súd ale jej argumenty neprijal a vyjadril sa, 

                                                       
22 tamtiež
23 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-
7400-290-8. s. 1218
24 TUREK, Roman. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, 
č.15, s.541
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že je treba vychádzať z účelu daného ustanovenia, ktorým je informácií, poznatkov a 

postupov zamestnávateľa a ich zneužitia zamestnancom. K uzavretiu konkurenčnej 

doložky vo väčšine prípadov dochádza práve ešte predtým, ako sa zamestnanec 

s konkrétnymi informáciami zoznámi. Podľa môjho názoru by bolo veľmi nelogické,

aby sa zamestnanec s takými informáciami mal možnosť zoznámiť a až potom by bolo 

možné konkurenčnú doložku uzatvoriť. Účelom konkurenčnej doložky je práve 

preventívna ochrana zamestnávateľových informácií, poznatkov, postupov pred 

odcudzením týchto informácií zamestnancom. Potom by mohlo dôjsť k situácii, že 

zamestnanec by konkurenčnú doložku odmietol podpísať a informácie by konkurenčne 

využil.25

1.3.3 Využitie informácií a sťaženie činnosti zamestnávateľovi závažným 

spôsobom

„Formulácia závažným spôsobom sťažiť činnosť je nešťastná, pretože 

prakticky vylučuje z dosahu ustanovenia o konkurenčnej doložke veľkých 

zamestnávateľov , ktorým odchádzajúci zamestnanci zrejme nebudú schopní svojou 

konkurenčnou činnosťou ... závažným spôsobom sťažiť ich činnosť“. 26 V podstate 

každé ukončenie pracovnoprávneho vzťahu spôsobí zamestnávateľovi určité sťaženie 

jeho činnosti. Či došlo k sťaženiu činnosti závažným spôsobom je nutné posudzovať 

vo vzťahu k ďalším osobám. Indíciami budú najmä aké zvýšené investície musí 

bývalý zamestnávateľ  vynaložiť aby si zachoval svoju pozíciu na trhu alebo ako by sa 

zmenila jeho pozícia na trhu  konkurenčným jednaním bývalého zamestnanca. 27

                                                       
25 Rozsudok NS zo dňa 20. 9. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010
26 TOMEK, Martin. Konkurenční doložka. Právní rádce. [online]. 2007,č.8 [cit. 2016-03-30]. Dostupné 
z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-21912780-konkurencni-dolozka
27 TUREK, Roman. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, 
č.15, s.541
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1.4 Osobná pôsobnosť

Ako som už spomínala v predchádzajúcej kapitole, konkurenčnú doložku je 

možné zjednať iba so zamestnancom, od ktorého je to možné „spravodlivo požadovať 

s ohľadom na povahu informácií, poznatkov, znalostí pracovných a technologických 

postupov, ktoré získal v zamestnaní u zamestnávateľa a ich využitie ... by mohlo 

závažným spôsobom sťažiť jeho činnosť“. 28

Najčastejšie sa jedná o manažérov, vedúcich zamestnancov, výkonných 

riaditeľov, vedcov, informatikov, naopak práce, kde zamestnanec neprichádza do 

styku so žiadnymi informáciami a postupmi, ktoré by v budúcnosti mohli byť využité 

konkurenčne voči bývalému zamestnávateľovi ako napríklad upratovač, predavač, 

šofér, zjednanie konkurenčnej doložky spravidla nebude možné. Použila som slovíčko 

spravidla, pretože nie je vylúčené, aby bývalý zamestnávateľ zaviedol výnimočný 

postup napríklad na upratovacie služby a jeho využitie konkurenciou by 

zamestnávateľovi závažným spôsobom mohlo sťažiť jeho činnosť.29

Aby zamestnávateľ mohol spravodlivo požadovať od zamestnanca, aby sa 

zdržal výkonu činnosti,  musí dôjsť k situácii kedy zamestnanec spoznal zmysel a účel 

informácií, poznatkov a postupov a je schopný ich ďalej využiť a nestačí iba, aby

s nimi prišiel do styku. Napríklad informatik, ktorý by zálohoval zamestnávateľove 

dáta, ale nepoznal by ich zmysel, by nemohol byť konkurenčnou doložkou 

obmedzený. 30

§311 ZP vymedzuje okruh ľudí, s ktorými konkurenčnú doložku nemožno 

nikdy zjednať. Sú to pedagogickí pracovníci škôl a školských zariadení zriaďovaných 

Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy , krajom, obcou, dobrovoľným 

zväzkom obcí, ktorého predmetom činnosti sú úlohy v oblasti školstva a zákaz sa 

taktiež vzťahuje na pedagogických pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb.

                                                       
28 §310 odst.2 ZP
29 HŮRKA, Petr, Ondřej NOVÁK a Michal VRAJÍK. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným 
komentářem. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-785-0. s. 175
30 TUREK, Roman. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, 
č.15,s.541
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1.5 Miestna pôsobnosť

Miestnou pôsobnosťou konkurenčnej doložky je územie na ktorom je 

zamestnanec obmedzený v zárobkovej činnosti, ktorá by bola zhodná s predmetom 

činnosti zamestnávateľa alebo ktorá by voči nemu mala súťažnú povahu.31V §310 

Zákonníka práce nenájdeme požiadavku obligatórneho vymedzenia miestnej 

pôsobnosti v konkurenčnej doložke. Naopak §2975 OZ upravuje konkurenčnú 

doložku účastníkov hospodárskej súťaže a takáto doložka musí obsahovať územné 

vymedzenie, inak sa k nej neprihliada. Toto ustanovenie Občianskeho zákonníka sa 

však v pracovnom práve nepoužije ani subsidiárne, pretože Zákonník práce má svoju 

vlastnú úpravu v §310, kde povinnosť územného vymedzenia stanovená nie je.32

Prakticky môže dôjsť k 3 výkladom, aké následky nastanú, keď si strany 

územnú pôsobnosť v konkurenčnej doložke nezjednajú. Výklad ktorý tvrdí, že 

konkurenčná doložka ktorá neobsahuje územné vymedzenie konkurenčnej doložky je 

neplatná sa javí nelogickým, keďže zákonník práce územné vymedzenie konkurenčnej 

doložky nestanoví ako obligatórnu náležitosť. Dochádzalo by tak k právnej neistote, 

kedy jednanie účastníkov by bolo neplatné, avšak zo zákona nevyplýva povinnosť 

územnú pôsobnosť zjednať. Druhým možným výkladom je aplikácia konkurenčnej 

doložky na územie celej Českej republiky, keďže české právne predpisy vyvolávajú 

účinky na území ČR. Problémom však je, že konkurenčná doložka je zmluvou a teda 

inštitútom súkromného práva a zmluvy môžu platiť aj mimo územia ČR. Tento druhý 

názor sa mi zdá pomerne tvrdý voči zamestnancovi, kedy by zamestnanec bol podľa 

môjho názoru neprimerane obmedzený vo svojom práve na výkon povolania 

a podnikania. Tretím možným výkladom je aplikácia konkurenčnej doložky na 

relevantný trh. Tento výklad je podľa môjho názoru najlogickejší a to z dôvodu, že  

podstatou konkurenčnej doložky je obmedziť zamestnanca, aby nedochádzalo 

k jednaniu, ktoré by malo voči bývalému zamestnávateľovi súťažnú povahu v podstate 

z akéhokoľvek územia, z ktorého je zamestnanec schopný konkurenčne pôsobiť.  

Súťaž prebieha vždy na určitom relevantnom trhu. Napríklad na pohraničných 

                                                       
31 tamtiež
32 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-
7400-290-8. s. 1218
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územiach je žiaduce obmedziť zamestnanca aby nekonkuroval zamestnávateľovi aj 

z územia iného štátu ak by mu tým mohol závažným spôsobom sťažiť jeho činnosť. 

Nevýhodou tohto postoja je právna neistota pre zamestnanca, kde presne až relevantný

trh môže siahať. Zamestnanec si môže myslieť, že nepôsobí na relevantnom trhu a 

teda konkurenčnú doložku neporušuje, ale súd by mohol dospieť k inému názoru.

Preto možno odporučiť stranám zjednávajúcim konkurenčnú doložku vždy si presne 

stanoviť územie na ktorom bude budúca zárobková činnosť zamestnanca obmedzená, 

aby sa vyhli neistote, poprípade súdnym sporom.33

Možno si predstaviť určite aj situácie, kedy informácie, poznatky, znalosti 

a technológie zamestnávateľa sú natoľko výnimočné, že aj prípadná 

celoeurópska/celosvetová teritoriálna pôsobnosť konkurenčnej doložky by sa mohla 

javiť spravodlivá. Mohlo by k tejto situácii dôjsť napríklad vo výskumnom 

farmaceutickom centre, kde sa niekoľko rokov vyvíja prevratný liek proti rakovine a 

zamestnanec zoznámi z postupmi a informáciami na túto výrobu. Svojim odchodom 

a nastúpením ku konkurentovi na druhom konci sveta stále môže svojmu bývalému 

zamestnávateľovi spôsobiť konkurenciu, pretože informácie a postupy, s ktorými sa

zoznámil sú natoľko prevratné.

1.6 Peňažité vyrovnanie

Obligatórnosť peňažitého protiplnenia zamestnávateľa nebola v českej úprave 

samozrejmosťou v dobe, keď ešte konkurenčná doložka nebola v českej právnej 

úprave zakotvená. Otázkou či je peňažité protiplnenie zamestnávateľa obligatórnou 

náležitosťou konkurenčnej doložky alebo nie rozlúskol až Najvyšší súd. 

Zamestnávateľ a zamestnanec si zjednali konkurenčnú doložku, v ktorej sa 

zamestnanec zaviazal, že po skončení pracovného pomeru nebude konkurovať 

zamestnávateľovi. Zamestnávateľ sa však nezaviazal k žiadnemu peňažnému 

protiplneniu. Najvyšší súd judikoval, že „dohodu o konkurenčnej doložke je treba 

chápať ako vzájomný (synalagmatický) záväzok, v ktorom si bývalí účastníci 

                                                       
33 HŮRKA, Petr, Ondřej NOVÁK a Michal VRAJÍK. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným 
komentářem. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-785-0. s. 176-177
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pracovného pomeru poskytujú hospodársky prospech navzájom a sú si vzájomne 

dlžníkmi a veriteľmi.“ Záväzku zamestnanca aby sa po skončení zamestnania 

„využíval svoju odbornú kvalifikáciu iba v obmedzenom rozsahu“ musí odpovedať 

záväzok zamestnávateľa, ktorý bude toto obmedzenie kompenzovať. 34

Novelou Zákonníka práce z roku 2012 bola minimálna peňažitá čiastka 

vyplácaná zamestnancovi znížená z priemerného mesačného zárobku na ½ mesačného 

zárobku. Maximálna výška peňažitého vyrovnania v zákone stanovená nie je. Niektorí

autori, ako napríklad Tomek upozorňovali už pred touto novelou, že výška peňažitého 

protiplnenia vo výške priemerného zárobku je privysoká a mala by byť znížená, aby 

konkurenčná doložka mohla byť zamestnávateľmi viac využívaná v praxi.35 Iní autori 

ako napríklad Turek zase zastávali názor, že výška priemerného mesačného zárobku 

bola primeraná a to z dôvodu zásahu do ústavného práva zamestnanca na slobodnú 

voľbu povolania a v práve podnikať (čl. 26 odst.1 LZPS). 36 Osobne sa prikláňam k 

názoru, že vyplácať bývalému zamestnancovi protiplnenie vo výške rovnakej čiastky 

akú mu zamestnávateľ vyplácal počas trvania pracovne-právneho vzťahu bolo 

privysoké. Čiastku odpovedajúcu ½ mzdy ktorú zamestnávateľ vyplácal počas trvania 

pracovnoprávneho vzťahu považujem za viac primeranú, pretože zamestnanec si vždy 

môže nájsť prácu v inom odvetví a nie je odkázaný iba na sumu vyplácanú 

zamestnávateľom.

Považujem za dôležité poznamenať, že zákonná čiastka peňažitého vyrovnania 

vo výške ½ priemerného mesačného zárobku je stanovená iba ako minimálna a môže 

dôjsť k situáciám, kedy bude neprimerane nízka vzhľadom najmä k vecnému 

a územnému rozsahu záväzku zamestnanca. Zamestnávateľ teda musí zvážiť situáciu,

keď zamestnanca obmedzí na väčšom území alebo v širokom spektre činností, že 

výška ½ zárobku nemusí byť súdom vždy uznaná ako primeraná. 37

V praxi sa riešila aj situácia, kedy bývalá zamestnávateľka argumentovala, že 

zamestnanec si ihneď našiel novú prácu a teda k žiadnej strate na zárobku na strane 

                                                       
34 rozsudok NS zo dňa 11.4.2002, sp.zn. 21 Cdo 1276/2001  
35 TOMEK, Martin. Konkurenční doložka. Právní rádce. [online]. 2007, č.8 [cit. 2016-03-30]. Dostupné 
z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-21912780-konkurencni-dolozka
36 TUREK, Roman. Peněžité vyrovnání jako obligatorní náležitost konkurenčních doložek. Právní 
rozhledy. 2008, roč. 16, č.22, s. 830
37 VRAJÍK, Michal. Vybrané aspekty konkurenční doložky v pracovním právu. Daňová a hospodářská 
kartotéka: Linde, a. s., 2012, roč. 20, č. 20., s. 26
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zamestnanca nedošlo. Najvyšší súd judikoval, že inštitút peňažitého vyrovnania 

v rámci konkurenčnej doložky je treba chápať ako kompenzáciu, ktorú poskytuje 

zamestnávateľ zamestnancovi za to, že zamestnanec sa vo vymedzenej dobe zdrží 

využívania jeho odbornej kvalifikácie a nie ako kompenzáciu za stratu zamestnania.  

Fakt, že zamestnanec si nájde ihneď prácu a dokonca má prácu počas dodržiavania 

konkurenčnej doložky lepšie platenú nemá na tento jav žiadny vplyv, pretože 

zamestnanec je stále obmedzený uplatňovať svoju odbornú kvalifikáciu a presne voči 

tomu zamestnávateľ poskytuje peňažité protiplnenie.38 Naopak páni Bezouška a Eliáš 

zastávajú názor, že funkciou peňažitého vyrovnania je nahradenie výpadku v príjmu 

zamestnanca. Ak sa zamestnanec dokáže uplatniť na trhu a dosahuje vyšší príjem, 

poprípade zamestnanec odmietne prijať nové zamestnanie v ktorom by sa nedopustil 

konkurencie voči bývalému zamestnávateľovi iba preto lebo sa spolieha na vyplácanie 

peňažitého vyrovnania zo strany zamestnávateľa, zákonom stanovená výška nie je 

primeraná.39  

Peňažité plnenie zamestnancovi náleží za každý mesiac plnenia záväzku zdržať 

sa konkurenčnej činnosti a je splatné pozadu za mesačné obdobie.40 Strany si ale 

splatnosť môžu zjednať odlišne. Je teda možné, že peňažité vyrovnanie bude 

zamestnancovi vyplatené naraz.41 Vyplatenie peňažitého vyrovnania až po uplynutí 

všetkých mesiacov v ktorých sa zamestnanec zdržal zákazu konkurovať by bolo podľa 

môjho názoru výhodné najmä pre zamestnávateľov a to z dôvodu, že ak vyplácajú 

peňažité vyrovnanie za každý mesiac a spätne sa dozvedia, že bývalý zamestnanec 

konkurenčnú doložku porušil, je pre nich veľmi ťažké už vyplatené peňažité plnenie 

vymáhať naspäť. Preto zjednanie si splatnosti všetkých peňažitých plnení až po 

skončení trvania konkurenčnej doložky je pre zamestnávateľov oveľa výhodnejšie. 

Naopak, voči zamestnancovi sa takéto zjednanie môže javiť ako neprimerané, ale 

podľa môjho názoru ak sa strany na takomto znení dobrovoľne dohodnú, iba využívajú 

dispozitívne  ustanovenie §310 odst. 1 ZP.

                                                       
38 Rozsudok NS zo dňa 5.1.2011, sp.zn. 21 Cdo 5008/2009
39 ELIÁŠ, Karel a Petr BEZOUŠKA. Konkurenční klauzule v česko-slovenském srovnání. 
Obchodněprávní revue. 2010, č.12, s.343
40 §310 odst.1 ZP
41 KOTTNAUER, Antonín. Zákoník práce: komentář s judikaturou : podle stavu k 1. lednu 2012, včetně 
novely účinné k 1. dubnu 2012. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-08-3. S.894
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1.6.1 Krátke porovnanie s inými európskymi štátmi

Zaujímavé je porovnať výšku peňažitého vyrovnania s inými európskymi 

štátmi. Napríklad vo Švédsku sa ako peňažité vyrovnanie dopláca rozdiel medzi 

mzdou u bývalého a nového zamestnávateľa. Mnoho iných krajín ako napríklad 

Poľsko, Rakúsko alebo Maďarsko nemajú stanovenú pevnú čiastku peňažitého 

vyrovnania, ale primeranosť posudzujú prípad od prípadu. V Taliansku je ako

primeraná uznávaná čiastka okolo 15-35 % predchádzajúcej mzdy. V Slovenskej 

republike je úprava rovnaká ako v ČR – minimálna peňažitá čiastka je 50% mzdy.42

Aj v porovnaní s americkou úpravou, ktorú rozoberiem v druhej polovici tejto práce je 

čiastka odpovedajúca ½ priemerného mesačného zárobku pomerne vysoká, pretože 

v úprave USA je postačujúcim protiplnením napríklad aj pokračujúce zamestnanie.

1.6.2 Malo by v určitých situáciách dôjsť k zníženiu peňažitého 

protiplnenia automaticky zo zákona?

Môžeme sa stretnúť s názormi, že v určitých prípadoch by malo dôjsť 

k automatickému zníženiu peňažitého vyrovnania a to priamo zo zákona. Rámiš 

navrhuje v prvom rade situáciu, kedy by zamestnanec nemohol vykonávať prácu 

z dôvodu prekážok pre prácu z jeho strany, za ktoré by mu nenáležala náhrada mzdy

(napr. situácia, kedy by zamestnanec nastúpil k výkonu trestu odňatia slobody a 

bývalý zamestnanec by teda nemal možnosť vykonávať konkurenčnú činnosť). Ako 

ďalšiu možnosť uvádza hrubé porušenie povinností zamestnancom a situáciu, keď 

zamestnanec bude u nového zamestnávateľa dosahovať vyšší zárobok.43

Naopak Eva Šimečková akcentuje, že v prípade konkurenčnej doložky ide 

o plnenie zo zmluvy a je protiplnením za to, že zamestnanec sa zdrží konkurenčnej 

                                                       
42 ŠKUBAL, Jaroslav a Tomáš LIŠKUTÍN. Konkurenční doložka a její praktické užití. Práce a mzda. 
2010, č. 10. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d26452v34821-
konkurencni-dolozka-a-jeji-prakticke-uziti/?search_query=

43 RÁMIŠ, Vladan: Konkurenční doložka po novele zákoníka práce. Právní rozhledy. 2008, roč. 14, č. 
14,s.523
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činnosti. Ak však z akýchkoľvek príčin zamestnanec konkurovať nemôže, nemá to 

vplyv na zamestnávateľovu povinnosť peňažité protiplnenie poskytovať. K druhej

situácii navrhuje, aby si zamestnanec a zamestnávateľ zjednali hrubé porušenie 

povinností zamestnancom ako dôvod odstúpenia a nesúhlasí s tým, aby k zníženiu 

došlo zo zákona. K poslednej situácii vyslovuje názor, že peňažité vyrovnanie nie je 

sociálnou dávkou, ktorá by sa mala znižovať v závislosti na výške nového zárobku 

zamestnanca 44

Osobne za riešenie tejto situácie považujem, aby si zamestnávateľ 

a zamestnanec zjednali ako dôvody odstúpenia od konkurenčnej doložky vyššie 

uvedené situácie, poprípade ďalšie prípady, po ktorých vzniknutí si strany neprajú byť 

konkurenčnou doložkou viazané. 

1.6.3 Absencia záväzku peňažitého protiplnenia v konkurenčnej doložke

Ako som už spomínala vyššie, tak záväzku zamestnanca, ktorým sa 

obmedzuje vo svojom ústavnom práve na slobodný výber povolania a v práve 

podnikať musí odpovedať proti - záväzok zamestnávateľa vyplácať mu peňažitú 

čiastku v minimálnej výške ½ priemerného mesačného zárobku za každý mesiac 

plnenia tohto záväzku. Vyvstáva otázka, aký následok bude mať absencia peňažitého 

vyrovnania v konkurenčnej doložke, poprípade aký následok bude mať peňažité 

protiplnenie, ktoré nedosahuje zákonom stanovenú minimálnu výšku.

Právne jednanie je neplatné, ak je v rozpore so zákonom a ak to zmysel a účel 

zákona vyžaduje.45 V prípade nezjednania si peňažitého vyrovnania v konkurenčnej 

doložke môžeme usúdiť, že zmysel a účel Zákonníka práce vyžaduje, aby bolo dané 

jednanie neplatné, pretože peňažité vyrovnanie vo výške minimálne ½ priemerného 

mesačného zárobku stanovuje ako obligatórnu náležitosť konkurenčnej doložky. 

Otázkou je, či pôjde o neplatnosť relatívnu alebo absolútnu. K absolútnej neplatnosti 

súd prihliadne aj bez návrhu a absolútne neplatné právne jednanie nevyvoláva žiadne 

                                                       
44 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-738-
6. s. 107-108
45 §580 OZ
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právne následky. Naopak relatívne neplatné právne jednanie vyvoláva zamýšľané 

právne následky a je iba na osobe, ktorá je vadou právneho jednania dotknutá (v 

našom prípade zamestnanec), aby neplatnosť namietla. Aby išlo o absolútne neplatné 

právne jednanie, tak musí dôjsť k zjavnému porušeniu verejného poriadku a taktiež 

zmysel a účel zákona môže byť dosiahnutý iba tak, že právne jednanie bude 

prehlásené absolútne neplatné. Naopak, ak sa vada dotýka iba jedného účastníka a je 

nevyhnutné, aby sa mohol dovolať neplatnosti - pôjde o neplatnosť relatívnu. Profesor 

Bělina tvrdí, že ak proti - záväzok zamestnávateľa v konkurenčnej doložke nie je 

zjednaný, konkurenčná doložka je absolútne neplatná, pretože odporuje zákonu 

a zjavne narušuje verejný poriadok. 46 Zjavným narušením verejného poriadku sa 

konkrétne myslí porušenie zásady zvláštnej zákonnej ochrany zamestnanca47- §310 

ZP vyjadruje zvláštnu zákonnú ochranu zamestnanca tým, že ukladá zamestnávateľovi 

povinnosť vyplácať stanovené peňažité vyrovnanie vo výške ½ priemerného 

mesačného zárobku. 

Naopak pán Fuka a pani Janšová tvrdia, že ak by bolo peňažité vyrovnanie 

zjednané tesne pod zákonom stanovenú polovicu priemerného mesačného zárobku, tak 

sa nejedná o až tak výrazný zásah do práv zamestnanca, aby to zjavne narušovalo 

verejný poriadok a mohlo by sa jednať o neplatnosť relatívnu, ktorej by sa musel 

dovolať zamestnanec. Ak by ale doložka bola zjednaná bez akéhokoľvek peňažitého 

protiplnenia zamestnávateľa, pravdepodobne by sa jednalo o neplatnosť absolútnu, 

pretože by to narušovalo verejný poriadok zjavne. Hranica medzi absolútnou 

a relatívnou neplatnosťou je podľa ich názoru veľmi nejasná48

Taktiež je otázne, či by sa nemohlo aplikovať ustanovenie §577 OZ: „ak je 

dôvod neplatnosti iba v nezákonnom určení množstevného, časového, územného alebo 

iného rozsahu, súd rozsah zmení tak, aby odpovedal spravodlivému usporiadaniu práv 

a povinností strán.“ V našom prípade by súd teda mohol čiastku, ktorá by bola nižšia 

ako zákonom stanovená minimálna čiastka peňažitého vyrovnania stanoviť súd a 

konkurenčná doložka by bola platná. Či by bol takýto postup možný ukáže

pravdepodobne až judikatúra. 

                                                       
46 § 588 OZ
47 §1a odst. 1 písm. a ZP a §1a odst.2 ZP
48 FUKA Jindřich, JANŠOVÁ Marie. Nové pojetí neplatnosti mění pracovní právo. Právo 
a management.2014, č.5, s.54  
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Za veľmi významný považujem judikát Najvyššieho súdu v tejto oblasti. 

Najvyšší súd judikoval, že v prípade, ak sa zamestnanec konkurenčnou doložkou, 

ktorá neobsahuje žiadne peňažité vyrovnanie riadi, konkurenčnú činnosť nevykonáva 

a vznikne mu tým škoda, ktorú nespôsobil výlučne sám, nemôže zamestnancovi byť 

takéto jednanie k ujme. Zamestnávateľ je mu povinný takúto škodu nahradiť.49

Je teda otázne a bude pravdepodobne vyriešené až judikatúrou, či je pre 

zamestnanca praktickejšie žalovať na neplatnosť konkurenčnej doložky s odvolaním 

sa na uvedený judikát, alebo žalovať, aby súd zmenil nezákonný rozsah podľa §577 

OZ. 

1.6.4 Čo nemožno považovať za adekvátne protiplnenie zamestnávateľa

V prípade, že sa bývalý zamestnávateľ nezaviaže k žiadnemu peňažitému 

vyrovnaniu po dobu trvania konkurenčnej doložky a argumentuje, že zamestnancovi 

poskytoval po dobu trvania pracovného pomeru vysokú mzdu a iné výhody, nemožno 

takéto protiplnenie v českej úprave považovať za dostačujúce. Krajský súd v Prahe 

judikoval, že záväzok zamestnávateľa a záväzok zamestnanca sa musia stretnúť 

v rovnakom období a za protiplnenie zamestnávateľa rozhodne nemožno považovať 

výhody, ktoré zamestnancovi poskytoval počas trvania pracovného pomeru. Keďže 

zamestnanec sa zaväzuje, že sa zárobkovej činnosti zdrží až po skončení pracovného 

pomeru, záväzok zamestnávateľa musí takisto nastať až po skončení pracovného 

pomeru.50Obdobne judikoval aj Najvyšší súd. Bývalá zamestnávateľka argumentovala, 

že zamestnancovi poskytovala „nemalé finančné prostriedky na odbornú prípravu 

a profesijný rast“ počas trvania pracovného pomeru. Súd však rozhodol, že takéto 

plnenie počas trvania pracovného pomeru nemôže nahradiť záväzok peňažného 

protiplnenia po skončení pracovného pomeru, pretože aby bola konkurenčná doložka 

platná, zamestnanec musí získať hospodársky prospech v dobe plnenia svojho záväzku 

nekonkurovať, teda po skončení pracovného pomeru. 51

                                                       
49 Rozsudok NS zo dňa 30.10.2009, sp.zn. 21 Cdo 1773/2008
50 Rozsudok Krajského súdu v Prahe zo dňa 7.12.2004, sp.zn. 23 Co 515/2004
51 Rozsudok NS zo dňa 4.4.2006, sp.zn. 21 Cdo 1362/2005
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Taktiež argument, že bývalá zamestnávateľka zamestnancovi vyplatila 

odchodné a tak svoj záväzok z konkurenčnej doložky splnila nemôže obstáť. Súd 

judikoval, že je treba rozlišovať inštitút odchodného a konkurenčnej doložky. 

Odchodné slúži ako „kompenzácia straty zárobku vedúcemu zamestnancovi 

v prípadoch predčasného ukončenia funkcie“ v prípade, že zamestnanec bol funkcie 

zvolený alebo menovaný. Naopak účelom konkurenčnej doložky je obmedzenie 

bývalého zamestnanca po skončení pracovno-právneho vzťahu v určitých činnostiach,  

ktorými by mohol bývalému zamestnancovi spôsobiť konkurenciu. Peňažité 

protiplnenie zamestnávateľa potom vyjadruje protihodnotu k záväzku zamestnanca 

zdržať sa konkurenčných činností. Konkurenčná doložka a odchodné sú teda dva 

rozdielne inštitúty, ktoré majú rozdielnu funkciu v pracovnom práve.52

1.7 Forma konkurenčnej doložky

Uzatvorenie  konkurenčnej doložky, odstúpenie od konkurenčnej doložky 

a výpoveď konkurenčnej doložky sú právnymi jednaniami, pre ktoré je stanovená 

obligatórna písomná forma. 53 Nedostatok písomnej formy spôsobuje neplatnosť 

konkurenčnej doložky.  Nedostatok je však možné zhojiť (konvalidovať) súčinnosťou 

oboch strán a právne jednanie má po zhojení účinky ex tunc (na právne jednanie sa 

hľadí ako by bolo od počiatku písomné).54

                                                       
52 Rozsudok NS zo dňa 5.1.2011, sp.zn. 21 Cdo 5008/2009
53 §310 odst.6 ZP
54 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké 
komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9 s. 2097 - 2101
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1.8 Časová pôsobnosť

Časová pôsobnosť vyjadruje časový úsek, v ktorom sú strany konkurenčnej 

doložky povinné riadiť sa konkurenčnou doložkou a plniť záväzky z nej 

plynúce.55Ako som už spomínala v tejto práci, tak ustanovenie o časovom úseku na 

ktorý je možno konkurenčnú doložku zjednať je relatívne kogentné. Maximálna horná 

hranica je 1 rok, pričom strany si môžu samozrejme zjednať dobu kratšiu.

Je nutné porozumieť, kedy nastáva skončenie zamestnania a od ktorého 

momentu teda stanovené časové obdobie konkurenčnej doložky začína plynúť. 

Skončením zamestnania sa rozumie zjednaný deň, keď sa pracovný pomer končí 

dohodou (§49 ZP),  uplynutím výpovednej doby ak sa pracovný pomer skončí 

výpoveďou (§51 ZP) a okamžikom doručenia ak sa pracovný pomer končí okamžitým 

zrušením.56

Znovu vyvstáva otázka, aké dôsledky bude mať situácia, ak si strany zjednajú 

dobu dlhšiu ako 1 rok. Prevažuje názor, že sa jedná o absolútnu neplatnosť v zmysle

§588 NOZ a jedná sa o ustanovenie, ktoré sa prieči zákonu a zjavne narušuje verejný 

poriadok, pretože odporuje zvláštnej zákonnej ochrane zamestnanca 57 pretože 

zamestnanec je obmedzený vo svojom ústavnom práve na slobodnú voľbu povolania 

a v práve podnikať po dobu dlhšiu ako je zákonom prípustná. 58

Naopak Eva Šimečková zastáva názor, že v prípade, že bude zjednaná doba 

dlhšia, poprípade nebude zjednaná doba žiadna, tak bude platiť zákonná dĺžka 1 

roku. 59 Znovu by sa dalo uvažovať, či by sa nemohol použiť §577 OZ, ak by 

nezákonnosť spočívala iba v období ktoré je dlhšie ako zákonom prípustné.  

De lege ferenda by sa dalo uvažovať, či by dĺžka konkurenčnej doložky nemala 

byť v určitých prípadoch predĺžená na dobu dlhšiu ako je jeden rok. Takáto úprava by 

                                                       
55 TUREK, Roman. Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, 
č.15,s.541
56 tamtiež
57 §1a odst. 1 písm. a ZP a §1a odst.2 ZP 
58 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-
7400-290-8. s. 1218
59 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-738-
6. s. 111
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nebola v Európe ničím výnimočným, pretože napríklad v Nemecku je ako prístupná 

stanovená dĺžka 2 roky, vo Švajčiarsku 3 roky, v Maďarsku a Taliansku až doba 5 

rokov.60 Taktiež v USA nie je dĺžka zákazu obmedzenia zamestnania v konkurenčnej 

činnosti dlhšia ako 1 rok ničím neobvyklá.61

1.9 Spôsoby ukončenia konkurenčnej doložky

Spôsoby ukončenia konkurenčnej doložky sú dohoda zamestnanca 

a zamestnávateľa o ukončení konkurenčnej doložky, zaplatenie zmluvnej pokuty, 

odstúpenie od konkurenčnej doložky zamestnávateľom, výpoveď danou 

zamestnancom, smrť zamestnanca 62 a v určitých prípadoch smrť zamestnávateľa. 63

Zákonník práce výslovne počíta v §310 ZP s odstúpením zamestnávateľa od 

konkurenčnej doložky, výpoveďou danou zamestnancom a zaplatením zmluvnej 

pokuty zamestnancom. Ukončenie záväzku dohodou v zákonníku práce výslovne 

upravený nie je, ale keďže sa Občiansky zákonník použije v pracovnom práve 

subsidiárne64, môžeme vychádzať z §1981 OZ: „ je vôľou strán, aby si zjednali zánik 

záväzku bez toho , aby si zjednali záväzok nový“.

1.9.1 Odstúpenie od konkurenčnej doložky

V odbornej verejnosti vyvolalo debatu ustanovenie §310 odst. 4 ZP: 

„zamestnávateľ môže od konkurenčnej doložky odstúpiť iba po dobu trvania 

pracovného pomeru zamestnanca“.

                                                       
60 ELIÁŠ, Karel a Petr BEZOUŠKA. Konkurenční klauzule v česko-slovenském srovnání. 
Obchodněprávní revue. 2010, č.12, s.343
61 viac o tejto úvahe v poslednej kapitole tejto práce
62 HŮRKA, Petr a Karel ELIÁŠ. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s 
podrobným komentářem k 1.1.2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, c2014. ISBN 978-80-
7263-857-4.s.622
63 ŠTEFKO, Martin in Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-
290-8. s. 1418-1419
64 Podľa §4 Zákonníka práce sa pracovne-právne vzťahy riadi Zákonníkom práce a v prípade, že 
Zákonník práce nemožno použiť , tak sa riadia Občianskym zákonníkom,  ale vždy so zachovaním 
základných zásad pracovného práva.
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Jedna časť verejnosti sa prikláňala k názoru, že zamestnávateľ môže odstúpiť 

od konkurenčnej doložky z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu a môže tak urobiť 

za trvania pracovného pomeru. Argumentovali,  že ustanovenie §310 odst.4 ZP je 

určené predovšetkým k ochrane záujmov zamestnávateľa a z toho vyplýva, že keď sa 

zamestnávateľ rozhodne, že konkurenčná doložka pre neho nie je naďalej výhodná, 

alebo zamestnanec už nedisponuje informáciami, ktorými by mu mohol spôsobiť 

konkurenciu, tak má právo od nej odstúpiť. Ďalším argumentom tohto postoja je 

jazykový výklad ustanovenia. Taktiež argumentujú, že odstúpenie od konkurenčnej 

doložky nemožno vnímať pre zamestnanca ako negatívum, ale naopak, ako pozitívum,

pretože zamestnanec nie je vo výbere svojho budúceho povolania obmedzený.65

Druhá časť verejnosti sa prikláňala k opačnému výkladu, ktorý potvrdil aj 

Najvyšší súd. Najvyšší súd judikoval, že od konkurenčnej doložky je možné odstúpiť 

iba z dôvodov, ktoré stanoví zákon, poprípade z dôvodov, ktoré si dohodnú strany.

Najvyšší súd argumentoval, že „údaj o dôvode odstúpenia je imanentnou súčasťou 

každého jednostranného odstúpenia“ a taktiež argumentoval princípom ochrany 

zamestnanca. Zamestnanec po naplnení dôvodu môže od konkurenčnej doložky 

odstúpiť kedykoľvek a zamestnávateľ iba po dobu trvania pracovného pomeru.66

Aj po vyššie uvedenom rozsudku sa zamestnávatelia snažili situáciu obchádzať 

tak, že ako dôvod odstúpenia od konkurenčnej doložky si zjednali možnosť odstúpiť 

od konkurenčnej doložky bez udania dôvodu.  V praxi sa objavil prípad, kedy si 

zamestnávateľka v konkurenčnej doložke privlastnila právo konkurenčnú doložku 

jednostranne zrušiť bez udania dôvodu a informovať o tom zamestnankyňu najneskôr 

v deň skončenia pracovného pomeru. Najvyšší súd judikoval, že „zamestnávateľ smie, 

ak to bolo zjednané, od konkurenčnej doložky iba v dobe do skončenia pracovného 

pomeru účastníkov odstúpiť alebo ju iným spôsobom jednostranne zrušiť, avšak iba 

z dôvodov, ktoré boli so zamestnancom dopredu zjednané a ktoré nepredstavujú 

zneužitie práva na jeho úkor“. Súd rozhodol, že „situácia kedy by zamestnávateľ mal 

                                                       
65 URBANEC, David a KRČMÁŘOVÁ, Lucie. K odstoupení zaměstnavatele od sjednané konkurenční 
doložky. Právní rozhledy. 2010, č.7, s. 253
66 Rozsudok NS zo dňa 20.9.2011, sp.zn. 21 Cdo 4986/2010
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možnosť až do skončenia pracovného pomeru z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu 

zrušiť by bola v rozpore s účelom právnej úpravy konkurenčnej doložky“.67

Dôvody pre odstúpenie môžu byť zjednané odlišne pre zamestnanca 

a zamestnávateľa. Najčastejšími dôvodmi pre odstúpenie od konkurenčnej doložky 

zamestnávateľom sú napríklad dôvody dané pre okamžité zrušenie pracovného 

pomeru (spáchanie úmyselného trestného činu, zvlášť hrubé porušenie pracovných 

povinností) podľa §55 ZP, organizačné dôvody podľa §52 písm. a-c ZP(ak sa ruší 

zamestnávateľ alebo jeho časť, ak sa premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť, 

alebo sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom k organizačným zmenám), 

poprípade výpovedné dôvody podľa §52 písm. d-g ZP. Možno zjednať aj ďalšie 

dôvody ako napríklad zdravotná alebo odborná neschopnosť zamestnanca konkurovať 

bývalému zamestnávateľovi.68

1.9.2 Výpoveď konkurenčnej doložky

Druhým spôsobom ukončenia konkurenčnej doložky je výpoveď daná 

zamestnancom, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažité vyrovnanie alebo jeho časť 

do 15 dní po jeho splatnosti. Konkurenčná doložka zaniká prvým dňom nasledujúceho 

mesiaca po doručení výpovede.69 Plnenie je splatné mesačne pozadu  a bude teda 

splatné vždy prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý plnenie prináleží. 

Strany sa však  môžu dohodnúť na inej splatnosti.70

Je treba si uvedomiť, že zamestnanec má právo a nie povinnosť v takomto 

prípade konkurenčnú doložku vypovedať („zamestnanec môže konkurenčnú doložku 

                                                       
67 Rozsudok NS zo dňa 28.3.2012, sp.zn. 21 Cdo 4394/2010
68 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 
obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-
87284-24-7.s.236
69 JOUZA, Ladislav. Zákoník práce s komentářem: včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualiz. 
vyd. Praha: Polygon, 2008. ISBN 978-80-7273-150-3. s. 782
70 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-
7400-290-8. s. 1221
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vypovedať...“). Pravdepodobne je možné zjednať aj iné dôvody výpovede, jednak zo 

strany zamestnanca, ale aj zo strany zamestnávateľa.71

1.9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty

Zjednanie zmluvnej pokuty nie je obligatórnou náležitosťou konkurenčnej 

doložky - závisí iba na vôli strán či zmluvnú pokutu do konkurenčnej doložky zahrnú. 

Ak je zmluvná pokuta zjednaná a zamestnanec poruší záväzok z konkurenčnej 

doložky, tak zaplatením zmluvnej pokuty jeho záväzok voči zamestnávateľovi zaniká. 
72 Zákonník práce stanovuje špeciálnu úpravu voči Občianskemu zákonníku kde sa v 

§2049 OZ píše, že „zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje dlžníka povinnosti splatiť 

dlh zmluvnou pokutou utvrdený“.

1.9.4 Dohoda zamestnanca a zamestnávateľa

Konkurenčná doložka je dvojstranným právnym jednaním medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom a síce nie je nikde v Zákonníku práce upravené, že 

by šlo konkurenčnú doložku ukončiť dohodou medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom na základe subsidiarity Občianskeho zákonníka so Zákonníkom 

práce možno aplikovať ustanovenie §1987 OZ, ako som spomínala vyššie. 

1.9.5 Smrť zamestnanca

Taktiež smrť zamestnanca nie je v úprave konkurenčnej doložky v Zákonníku 

práce výslovne uvedená ako jeden zo spôsobov ukončenia tejto dohody, avšak 

z povahy veci logicky vyplýva, že smrťou zamestnanca konkurenčná doložka zaniká 

                                                       
71 KOTTNAUER, Antonín. Zákoník práce: komentář s judikaturou : podle stavu k 1. lednu 2012, včetně 
novely účinné k 1. dubnu 2012. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-08-3.s.896
72 §310 odst. 3 ZP
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pretože získanie informácií, poznatkov alebo postupov bolo viazané na osobu 

zamestnanca.   

1.9.6 Smrť zamestnávateľa

Prikláňam sa k názoru pána doc. Štefka, že ak je zamestnávateľ fyzickou 

osobou a umrie, tak záväzok zamestnanca nekonkurovať zaniká pretože už nie je 

zamestnávateľ, ktorý by mohol byť takouto konkurenciou ohrozený.73 Myslím si však, 

že ak je zamestnávateľ osoba právnická a dôjde k smrti napríklad jednateľa s.r.o., 

záväzok prechádza na jeho právneho nástupcu

1.10 Zmluvná pokuta

Zákonník práce č.262/2006 sa vrátil k názvosloviu zmluvná pokuta, zatiaľ čo

predchádzajúci Zákonník práce platný v období 1.3.2004-31.12.2006 používal mätúci 

výraz „peňažitá čiastka“, aj keď sa v podstate jednalo o zmluvnú pokutu.74

Aj keď inštitút zmluvnej pokuty nie je v pracovnom práve bežným javom, 

§346d odst. 7 ZP dovoľuje zmluvnú pokutu v prípadoch, ktoré stanovuje zákon. 

Zákonník práce ju potom výslovne stanoví v §310. Vzhľadom na princíp subsidiarity 

Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce sa použijú ustanovenia týkajúce sa 

zmluvnej pokuty z Občianskeho zákonníka. Zmluvnú pokutu si strany môžu 

fakultatívne zjednať pre prípad, že zamestnanec záväzok nekonkurovať poruší. 

Zaplatením zmluvnej pokuty záväzok z konkurenčnej doložky zaniká.75 Zaplatenie 

zmluvnej pokuty môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať, aj keď mu jeho 

činnosťou nevznikla žiadna škoda.76 §2050 OZ stanoví, že v prípade, že bola zjednaná 

                                                       
73 ŠTEFKO, Martin in Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-
290-8. s. 1418-1419
74 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Konkurenční jednání zaměstnance. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-738-
6. s. 111
75 §310 odst. 3 ZP
76 §2048 OZ
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zmluvná pokuta zamestnávateľ nemá právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla 

činnosťou zamestnanca. Dôvodom je, že konkurenčná doložka plní funkciu tzv. 

paušalizovanej náhrady škody. Výnimkou je, ak sa zamestnanec okrem porušenia 

záväzku z konkurenčnej doložky dopustí nekalosúťažného jednania, mohol by 

zamestnávateľ požadovať zdržania sa činnosti alebo odstránenia závadného stavu.77

Výška zmluvnej pokuty musí byť primeraná. Neexistuje mechanický vzorec 

ako stanoviť primeranú zmluvnú pokutu, primeranosť sa bude posudzovať prípad od 

prípadu. Krajský súd v Hradci Králové sa vyjadril, že „pri posudzovaní zmluvnej 

pokuty je nutné vychádzať z pomerov zamestnávateľa aj z pomerov zamestnanca. Na 

strane zamestnávateľa je treba prihliadať napr. k odlivu zákazníkov a k zníženiu jeho 

zisku. Na strane zamestnanca by mala byť výška zmluvnej pokuty porovnaná so 

zamestnancovým pracovným zaradením (funkciou), jeho zapracovanosťou a výškou 

zjednanej mzdy“.

Zmluvná pokuta bude spravidla primeraná, ak sa bude jednať o čiastku rovnej 

tej, ktorú by zamestnávateľ zaplatil zamestnancovi za dodržanie záväzku 

nekonkurovať. Avšak v určitých prípadoch môže ísť aj o čiastku značne vyššiu, aby 

nedochádzalo k tzv. vykúpeniam z konkurenčných doložiek. 78

Za veľmi zaujímavú považujem belgickú právnu úpravu, v ktorej môže byť 

nový zamestnávateľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, ak vedel o existencii 

konkurenčnej doložky a zamestnancovi ponúkol zamestnanie, aby od neho získal 

informácie a poznatky nabité u bývalého zamestnávateľa, poprípade, aby sa k nemu 

presunula klientela.79

                                                       
77 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-
7400-290-8. s. 1220
78 VRAJÍK, Michal. Vybrané aspekty konkurenční doložky v pracovním právu. Daňová a hospodářská 
kartotéka.2012, roč. 20, č. 20, s. 26
79 ŠKUBAL, Jaroslav a Tomáš LIŠKUTÍN. Konkurenční doložka a její praktické užití. Práce a mzda. 
2010, č. 10. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d26452v34821-
konkurencni-dolozka-a-jeji-prakticke-uziti/?search_query=
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2 USA

2.1 Historický exkurz

Keďže americké právo sa vyvinulo z práva anglického, prvé judikáty z oblasti 

konkurenčných doložiek80  pochádzajú ešte z územia Veľkej Británie. Vôbec prvým 

rozhodnutím v tejto oblasti sa datuje už v roku 1414 na území Veľkej Británie. Prípad 

sa týkal remeselníka - maliara na plátna, ktorý sa zaviazal, že po dobu 6 mesiacov po 

skončení zamestnania u zamestnávateľa sa zdrží výkonu tohto povolania v dedinke, 

v ktorej pôsobil zamestnávateľ. Súd rozhodol, že akékoľvek dohody, ktoré obmedzujú 

voľný obchod sú absolútne neplatné a neskúmal ani primeranosť konkrétnej dohody. 

Sudca dokonca zamestnávateľovi pohrozil väzením.81

Prevratným bolo rozhodnutie Mitchell v. Reynolds, v ktorom súd dospel 

k názoru, že nie všetky konkurenčné doložky sú automaticky neplatné. Neplatnosť 

bola do tohto precedentu odôvodňovaná najmä tým, že zamestnanec obmedzením sa 

v činnosti po skončení zamestnania stráca schopnosť zarábať si na živobytie a taktiež 

to predstavuje ujmu na strane spoločnosti, keďže prichádza o služby tohto 

zamestnanca. Súd vymedzil rozdiel medzi tzv. univerzálnymi obmedzeniami, ktoré sú 

neobmedzené v čase alebo v priestore a usúdil že tieto sú vždy neplatné či už je 

protiplnenie zamestnávateľa v nich prítomné alebo nie a tzv. čiastočnými 

obmedzeniami, ktoré sú vymáhateľné ak v nich existuje primerané protiplnenie 

zamestnávateľa voči záväzku zamestnanca zdržať sa činnosti.82

V neskoršom rozhodnutí Horner v. Graves súd revidoval názor 

z predchádzajúceho rozsudku keď argumentoval, že kritériom primeranosti sa nemá 

posudzovať iba protiplnenie zamestnávateľa, ale súd má posudzovať celkovú situáciu -

či obmedzenie zamestnanca konkurenčnou doložkou je nevyhnutné a primerané, aby 

boli záujmy zamestnávateľa ochránené a taktiež či takéto obmedzenie nie je škodlivé 

pre verejnosť. Zamestnanec sa v tomto prípade zmluvne zaviazal, že po dobu 5 rokov 

                                                       
80 angl.: covenant not to compete, non compete clause
81 Harlan M. Blake, Employee agreements not to compete, 73 Harv. L. Rev. 625, 636 (1960).
82 1 P. Wms. 181, 24 Eng. Rep. 347 (Q.B. 1711).
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bude vykonávať povolanie asistenta zubára u zamestnávateľa a po skončení 

zamestnania sa zdrží konkurenčnej činnosti v okolí 100 míľ a to na dobu, po ktorú 

bude zamestnávateľ vykonávať povolanie zubára. Súd dospel k rozhodnutiu, že 

v danom prípade bola konkurenčná doložka neprimeraná, pretože zamestnávateľ ako 

zubár nemôže nikdy slúžiť všetkým pacientom v tak širokom okolí ako je 100 míľ. 

Obmedzenie by teda bolo neprimerané jednak pre zamestnanca a pre jeho možnosť 

zarábať si na živobytie a taktiež aj pre verejnosť, ktorá by bola ukrátená o jeho služby. 

Súd taktiež rozhodol, že delenie na univerzálne a čiastočné obmedzenia nemusí byť 

vždy smerodajné a súd by mal posudzovať čo je primeraným obmedzením v každom 

konkrétnom prípade.83

V 18.storočí jednotlivé americké štáty prijali tzv. recepčné normy, v ktorých sa 

vyslovili, že právny poriadok Veľkej Británie sa stáva súčasťou právnych poriadkov 

jednotlivých štátov.  Logicky teda prijali aj dovtedajšiu úpravu konkurenčných 

doložiek. Od tohto okamžiku si potom jednotlivé štáty začali budovať svoje vlastné 

úpravy.84

Prvý prípad dohody o nekonkurovaní na území USA - konkrétne v štáte 

Massachussets pochádza z roku 1811.85

2.2 Zmluvné právo v USA

Keďže konkurenčná doložka je zmluvou, na úvod si dovolím krátke 

vysvetlenie odlišností zmluvného práva USA od práva českého. Každá zmluva 

v americkom práve vyžaduje vzájomné protiplnenie86 zmluvných strán. Vezmime si 

napríklad bežnú kúpnu zmluvu. Protiplnenie na strane kupujúceho je zaplatenie peňazí 

predávajúcemu a protiplnením na strane predávajúceho je vydanie veci.  Protiplnenie 

môže pozostávať  v zaplatení určitej čiastky peňazí, vydaní veci, v obdržaní 

služby/veci, ale aj v zdržaní sa určitej aktivity, ktorú má osoba právo vykonávať. 

                                                       
83 7 Bing. 735, 131 Eng. Rep. 284 (C.P. 1831).
84 Morris L. Cohen, The Common Law in the American Legal System: The challenge of conceptual 
research, 81 Law Library Journal 13, 20(1989).
85 Pierce v. Fuller, 8 Mass. 223 (1811).
86 angl.: consideration



32

Darovacie zmluvy sa nepovažujú v USA za vymáhateľné kontrakty, pretože iba jedna 

strana (darujúci) sa zaväzuje k plneniu, zatiaľ čo obdarovaný sa nezaväzuje k ničomu

(darujúci neobdrží žiadnu výhodu, ani obdarovaný sa nezdrží žiadneho práva).87

2.2.1 Protiplnenie v konkurenčnej doložke

Keďže konkurenčné doložky sú kontrakty, musia obsahovať protiplnenie zo 

strany zamestnanca aj zo strany zamestnávateľa, inak by boli neplatné.  Protiplnenie 

zamestnanca v praxi nerobí problém, pretože ním je obmedzenie sa v činnosti 

konkurovať zamestnávateľovi (ako som už spomínala vyššie vzdanie sa práva na 

vykonávanie činnosti je druhom protiplnenia). Čo v praxi činí problém je otázka, čo je 

dostatočným protiplnením zo strany zamestnávateľa. V USA môže zamestnávateľ 

zamestnanca zamestnať na dobu určitú alebo zamestnanie môže byť „at-will“ (ak tento 

typ zamestnania daná jurisdikcia povoľuje). V prípade, že sa jedná o zamestnanie na 

dobu určitú, tak dostatočným protiplnením zo strany zamestnávateľa je zamestnávať 

zamestnanca po určitú dohodnutú dobu a vyplácať mu mzdu. Protiplnenie v tomto 

type nerobí v praxi väčšinou problém. 88 Problém ale nastáva, ak sa jedná 

o zamestnanie at-will. Zamestnávateľ má v tomto prípade právo prepustiť zamestnanca 

kedykoľvek a z akéhokoľvek (aj amorálneho) dôvodu a aj bez dôvodu. Avšak nemôže 

zamestnanca prepustiť z dôvodu, ktorý by znamenal diskrimináciu z dôvodu „rasy, 

náboženstva, pohlavia, veku a národného pôvodu“. 89 Súdy sa teda zamýšľali, či môže 

byť pokračujúce zamestnanie at-will a teda situácia, kedy sa zamestnávateľ zdrží 

svojho práva zamestnanca prepustiť dostatočným protiplnením. Názory sa líšia 

v jednotlivých jurisdikciách. Stretneme sa s názormi, že dodatočné protiplnenie ako 

napríklad zvýšenie platu, zamestnanecké výhody, bonus,  povýšenie v práci, alebo 

zmena zamestnania z typu at-will na zamestnanie na dobu určitú je potrebné.90 Naopak 

                                                       
87 John D. Calamari a Joseph M. Perillo, Calamari and Perillo on contracts 149-156 (6.vyd.2009).
88 Michael J. Hutter, Drafting an enforceable employee non-competition agreements to protect 
confidential business information: a lawyer’s practical approach to the case law, 45 Albany Law 
Review 311, 335 (1981).
89 Štefko, Martin. Několik poznámek k doktríně At-Will Employment a její aplikaci v České republice. 
Práce a mzda. 2009, č. 11, s. 41-45
90 Hutter, supra, s. 337-338 ; Robert N. Covington. Employment law in a nutshell 88-100 (3.vyd.2009).
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iné jurisdikcie (aj štát New York) tvrdia, že pokračujúce zamestnanie at-will je 

dostatočné protiplnenie, ak zamestnanec zostane u zamestnávateľa zamestnaný 

dostatočne dlhý čas po podpísaní konkurenčnej doložky. Argumentujú tým, že podľa 

doktríny at-will má zamestnávateľ právo prepustiť zamestnanca kedykoľvek počas 

trvania zamestnania a to z akéhokoľvek dôvodu, alebo úplne bez dôvodu. Keďže 

zamestnávateľ sa tohto práva vzdá a zamestnanca neprepustí, zdržiava sa práva, ktoré 

môže legálne vykonať a táto ujma na jeho strane predstavuje dostatočné protiplnenie 

pre zamestnanca. Pretože je pravdou, že zdržanie sa tohto práva by bolo bez významu 

ak by zamestnávateľ prepustil zamestnanca nasledujúci deň po podpísaní doložky, 

stanovila sa požiadavka, že zamestnanie musí pokračovať po dostatočne primeranú 

dobu, aby bolo protiplnenie zamestnávateľa dostatočné. Ak zamestnanie netrvá 

dostatočne dlho, tak je konkurenčná doložka neplatná.91 Primeranou dobou sa rozumie 

spravidla niekoľko mesiacov(18 mesiacov92, 5 rokov93). Drvivá väčšina zamestnaní 

v jurisdikciách, ktoré povoľujú doktrínu at-will sú práve tohto typu.

2.3 Konkurenčná doložka v štáte New York

Konkurenčná doložka nie je upravená na federálnej úrovni, ale každý z 51 

amerických štátov si túto oblasť upravuje samostatne.  Zhruba jedna polovica

amerických štátov má úpravu konkurenčnej doložky zakotvenú v zákone, zatiaľ čo 

druhá polovica štátov ponecháva tvorbu v tejto oblasti v diskrécii súdov - a teda na 

judikatúre. Je zaujímavosťou, že ani v Ústave USA nenájdeme žiadne ustanovenie, 

ktoré by zakotvovalo právo na slobodný výkon povolania a právo podnikať, ako je 

tomu v českej ústave.94

V štáte New York nie sú konkurenčné doložky upravené v zákone, ale ich 

úprava sa neustále  vyvíja na základe súdnych rozhodnutí. Judikáty vyšších súdov sú 

                                                       
91 Zellner v. Stephen D. Conrad, M.D., P.C., 183 A.D.2d 250, 255-256 (N.Y. App. Div. 2d Dep't 1992).
92 International Paper Co. v. Suwyn, 951 F. Supp. 445, 447 (S.D.N.Y. 1997).
93 Zellner, 183 A.D.2d s. 252-253. 
94 Global Human Resources Lawyers. Ius Laboris: Non-compete clauses an international guide. s. 
337(2011)
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záväzné pre súdy nižšie a ak by sa Najvyšší súd rozhodol určitý precedent zrušiť95 , 

musí v ňom vysvetliť argumenty, prečo takú zmenu považuje za správnu a prečo sa 

odkláňa od tohto precedentu. Vo všeobecnosti sú konkurenčné doložky súdmi 

vnímané negatívne a dohoda je vymáhateľná a) iba v rozsahu v akom je nevyhnutná na 

ochranu legitímneho záujmu zamestnávateľa96, b) nie je škodlivá pre verejnosť97, c) 

nie je neprimerane zaťažujúca pre zamestnanca 98 d) ak je primeraná 99 časovo 

a geograficky. Ak dohoda nespĺňa tieto požiadavky, tak je neplatná.100

2.3.1 Legitímny záujem zamestnávateľa

Zamestnávateľ musí vždy preukázať, že existuje jeden z legitímnych záujmov, 

aby mohla byť konkurenčná doložka vymáhateľná. V štáte New York sú takýmito 

záujmami obchodné tajomstvá, dôverné zoznamy klientov (ktoré sú za určitých 

okolností považované za obchodné tajomstvá), ochrana pred konkurenciou 

zamestnanca, ktorého činnosti sú unikátne alebo výnimočné a vzťahy zamestnanca 

s klientami, ak sú jedinečné.101

2.3.1.1 Obchodné tajomstvá

Podľa práva štátu New York je obchodným tajomstvom „vzorec, schéma, 

prístroj alebo zoskupenie informácií, ktoré sú používané v podnikaní a ktoré dávajú 

ich vlastníkovi nad konkurentami výhodu.“ 102 Môže to byť vzorec chemickej 

zlúčeniny, proces výroby, spôsob zaobchádzania s materiálmi alebo ich údržba, 

                                                       
95 angl.: to overrule
96 angl.: legitimate interest of the employer
97 angl.: not harmful to general public
98 angl.: not unreasonably burdensome to the employee
99 angl.: reasonable
100 Reed, Roberts Associates, Inc. v. Strauman, 40 N.Y.2d 303, 307 (N.Y. 1976).
101 Id. s. 308.
102 Restatement (First) of Torts, §757 cmt. b (Am.Law.Inst. 1939). Originálne znenie: „A trade secret 
may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's 
business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know 
or use it”.
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zloženie výrobku, zoznam klientov, ale napríklad aj vzorec na výpočet zliav pre 

klientov. 103 Súdy ako obchodné tajomstvo uznali napríklad aj marketingové plány 

a informácie o tom ako zamestnávateľ určuje ceny produktov. 104 Rovnako ako 

v českej úprave, znalosť všeobecných poznatkov v danom odvetví nemôže nikdy 

konštituovať obchodné tajomstvo.105 Existuje 6 faktorov ktoré pomáhajú určiť, či je 

informácia obchodným tajomstvom alebo nie:

1) rozsah do akého je táto informácia  známa mimo zamestnávateľa

2) rozsah do akého je informácia známa zamestnancom

3) rozsah prostriedkov, ktoré zamestnávateľ vynakladá, aby utajil informáciu

4) hodnota informácie pre vlastníka a pre jeho konkurentov

5) množstvo úsilia alebo peňazí, ktoré boli vynaložené na vývoj informácie

6) náročnosť získania informácie 106

2.3.1.2 Dôverné zoznamy klientov ako obchodné tajomstvo

Zoznam zákazníkov / klientov zamestnávateľa môže byť za určitých okolností 

v štáte New York považovaný za obchodné  tajomstvo. Ak sú mená klientov alebo 

potenciálnych klientov dostupné z verejných zdrojov, z ktorých možno dovodiť, že 

majú o služby zamestnávateľa záujem, z telefónnych alebo iných zoznamov, 

poprípade z oficiálnych a verejne dostupných publikácií zamestnávateľa, kde má 

uvedené mená klientov, tak takéto informácie nemôžu byť obchodným tajomstvom a 

súd preto neprikáže bývalému zamestnancovi, aby sa zdržal kontaktu s takýmito 

zákazníkmi po skončení zamestnania. Naopak, ak mená zákazníkov alebo 

potenciálnych zákazníkov dostupné nie sú, alebo ich konkurencia môže získať iba po 

vyvinutí mimoriadneho úsilia, tak takéto zoznamy požívajú ochranu obchodného 

tajomstva.  Situácia, kedy by zamestnávateľ preukázal, že zamestnanec si skopíroval, 

poprípade sa namemoroval zoznam klientov, tak konkurenčná doložka by bola 

vymáhateľná a to aj v prípade, že tieto mená sú verejne dostupné. Avšak keď 

                                                       
103 Id.
104 EarthWeb, Inc. v. Schlack, 71 F. Supp. 2d 299, 314 (S.D.N.Y. 1999).
105 Computer Assoc. Int'l, Inc. v. Bryan, 784 F. Supp. 982, 988 (E.D.N.Y. 1992).
106 Restatement (First) of Torts, §757 cmt.b.
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zamestnávateľ nepredloží žiadny dôkaz o tom, že by zamestnanec získal tieto mená 

protiprávne, súd rozhodne, že získanie zákazníkov zamestnancom je pravdepodobne 

iba výsledkom bežnej pamäte človeka a nie úmyselného memorovania. Napríklad, ak 

bývalý zamestnanec po skončení zamestnania kontaktoval a prebral 47 z celkových 

1100 zamestnávateľových klientov, súd usúdil, že to bol produkt bežnej pamäte 

človeka a nie úmyselného memorovania. 107 Taktiež v prípade, keď zamestnanec 

pracoval u zamestnávateľa 15 rokov a po skončení zamestnania kontaktoval 44 z 560 

zamestnávateľových klientov (z toho iba 6 od zamestnávateľa skutočne odišlo) 

a zamestnávateľ nepredložil žiadne dôkazy o tom, že by zamestnanec ukradol 

poprípade si namemoroval mená a údaje klientov, súd usúdil, že sa znovu jednalo 

o produkt bežnej pamäte človeka. 108

Na lepšie pochopenie tejto problematiky uvediem zopár ďalších rozsudkov. 

Zamestnávateľ bol veľkoobchodník s vajcami a maslom. Mená jeho zákazníkov boli 

dostupné z verejného zoznamu v danom meste („city directory“109), kde mali tieto 

osoby v predmete podnikania uvedené, že sa jedná o maloobchodníkov s maslom 

a vajcami a taktiež z reklám, ktoré títo maloobchodníci zverejňovali bolo jasné, že sa 

jedná o maloobchodníkov v danom odvetví. Títo zákazníci neboli výlučnými 

zákazníkmi zamestnávateľa, ale produkty odoberali aj od ďalších veľkoobchodníkov 

v danom regióne. Pretože mená týchto zákazníkov boli prístupné všetkým ostatným 

konkurentom v danom odvetví,  bývalý zamestnávateľ neuspel s argumentom, že 

zoznam týchto zákazníkov bol dôverný a bol obchodným tajomstvom.110

V ďalšom prípade bola predmetom činnosti zamestnávateľa roznáška mlieka 

v malom mestečku. Zamestnávateľ argumentoval, že zoznam zákazníkov ktorý 

v malom mestečku odoberali od neho mlieko tvoril obchodné tajomstvo. Súd však 

dospel k názoru, že v malom mestečku, kde skoro každý obyvateľ tvorí buď 

skutočného alebo potenciálneho zákazníka suroviny ako je mlieko, takýto zoznam 

nemôže byť obchodným tajomstvom, pretože obchodné tajomstvo je informácia, ktorá 

je známa iba úzkemu okruhu ľudí a nie je verejne prístupnou ako v danom prípade. 

                                                       
107 Leo Silfen, Inc. v. Cream, 29 N.Y.2d 387, 388-394 (N.Y. 1972).
108 Arnold K. Davis & Co. v. Ludemann, 160 A.D.2d 614, 615-616 (N.Y. App. Div. 1st Dep't 1990).
109 Myslím si že je to niečo ako ako náš obchodný a živnostenský register , ale je vydávaný v každom 
regióne na prehľadnosť všetkých podnikateľov, spoločností a živnostníkov.
110 Boosing v. Dorman, 148 A.D. 824, 824-828 (N.Y. App. Div. 1911).
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Súd teda rozhodol, že zamestnanec, ktorý od zamestnávateľa prešiel ku konkurencii 

a prebral mu časť zákazníkov konkurenčnú doložku neporušil.111

V ďalšom prípade činnosť zamestnávateľa spočívala v pomáhaní ľuďom 

s domácimi prácami. Zamestnávateľ získaval svojich zákazníkov tak, že 

obtelefonovával štvrte, kde si myslel, že ľudia by o tieto služby mali záujem. Z 200-

300 telefonátov, ktoré uskutočnil vždy získal zhruba 8-12 zákazníkov. Po troch rokoch 

činnosti mal zamestnávateľ zhruba 240 zákazníkov. Pretože proces získavania 

zákazníkov bol veľmi zložitý a časovo náročný, tvrdenie zamestnanca, že mená 

zákazníkov môže získať z verejne prístupných zdrojov ako telefónny zoznam, 

z miestneho zoznamu firiem, ktoré môžu byť perspektívnymi zákazníkmi preto 

neuspel. 112

V inom prípade súd rozhodol, že zoznamy zákazníkov nemôžu byť obchodným 

tajomstvom ak je určité odvetvie veľmi úzke a skutočných a potenciálnych zákazníkov 

je veľmi málo a sú teda medzi všetkými konkurentami v danom odvetví známi.113

2.3.1.3 Jedinečné /unikátne činnosti zamestnanca

Aj v prípade, že zamestnanec nemal prístup k obchodným tajomstvám, 

zamestnávateľ má stále možnosť preukázať svoj legitímny záujem na vymôžení 

konkurenčnej doložky a to v prípade, že je činnosť zamestnanca jedinečná, unikátna, 

výnimočná. „Aby však bola činnosť zamestnanca považovaná za jedinečnú, nestačí že 

zamestnanec exceluje v práci alebo je pre zamestnávateľa mimoriadne dôležitý. Musí 

sa javiť, že jeho činnosť je tak jedinečná, že jeho náhrada je nemožná alebo že strata 

takéhoto zamestnanca by spôsobila zamestnávateľovi nenapraviteľnú ujmu“. 114

V minulosti sa viac kládol dôraz na jedinečnosť osoby zamestnanca a za jedinečné 

činnosti boli súdom uznávané napríklad činnosti hudobníkov, športovcov, hercov, 

                                                       
111 Abdallah v. Crandall, 273 A.D. 131,133-135 (N.Y. App. Div. 1948).
112 Town & Country House & Home Service, Inc. v. Newbery, 3 N.Y.2d 554,554-562 (N.Y. 1958).
113 Johnson Controls, Inc. v. A.P.T. Critical Sys., 323 F. Supp. 2d 525,538 (S.D.N.Y. 2004).
114 Purchasing Associates, Inc. v. Weitz, 13 N.Y.2d 267,272-275 (N.Y. 1963).
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spisovateľov, akrobatov, tanečníkov atď. Postupom času sa dôraz začal klásť na 

jedinečnosť činnosti zamestnanca vzhľadom k výkonu činnosti u zamestnávateľa.115

Činnosť lekárov je považovaná za jedinečnú činnosť a konkurenčné doložky sú 

po splnení podmienok primeranosti, absencie neprimeraného zaťažovania 

zamestnanca a neškodenia verejnosti spravidla vynucované. 116

2.3.1.4 Zamestnancove vzťahy s klientami ako unikátna činnosť?

Nepanuje jednotný názor, či zamestnancove vzťahy s klientami sú 

samostatným druhom legitímneho záujmu, alebo tieto výnimočné vzťahy spadajú do 

kategórie jedinečnej činnosti zamestnanca. Zástanci oboch názorov sa však zhodujú, 

že sú záujmom hodným ochrany, ak sú rozvíjané na náklady zamestnávateľa. 117

Zamestnávateľ má legitímny záujem, aby mu zamestnanec neprebral zákazníkov, ktorí 

boli získaní a udržiavaní na jeho náklady počas dlhšieho časového obdobia a ich 

prebratie bývalým zamestnancom by pre zamestnávateľa znamenalo nenapraviteľnú 

ujmu. 118 Značnú ujmu predstavuje situácia,  že zamestnanec preberie 

zamestnávateľovi časť alebo celú klientelu.119 Ako uvádza profesor Blake vo svojom 

významnom článku v Harvard Law Review: v dnešnej dobe je pre zamestnávateľa 

takmer nevyhnutnosťou mať zamestnancov, ktorí sa starajú, udržiavajú 

a rozvíjajú vzťahy s klientami. V malých spoločnostiach to väčšinou bude jeden zo 

zakladateľov, ale čím je spoločnosť väčšia tak tým sa stáva viac pravdepodobným, že 

o tieto vzťahy sa bude starať iba rádový zamestnanec. Keďže osobný kontakt so 

zákazníkmi má zamestnanec a nie priamo zamestnávateľ, existuje možnosť, že klient 

viac ocení kontakt a vzťah práve s týmto zamestnancom ako konkrétny výrobok alebo 

službu zamestnávateľa. To platí najmä v prípadoch, kedy sa jednotlivé výrobky alebo 

služby na trhu od seba veľmi nelíšia (cenovo, vlastnosťami). Preto sa nedá vylúčiť, že 

klienti sa v mnohých prípadoch rozhodnú zamestnanca nasledovať ku konkurencii ak 

sa zamestnanec rozhodne u zamestnávateľa zamestnanie ukončiť. Z pohľadu 

                                                       
115 Ticor Title Ins. Co. v. Cohen, 173 F.3d 63, 65 (2d Cir. N.Y. 1999).
116 Karpinski v. Ingrasci, 28 N.Y.2d 45, 49 (N.Y. 1971).
117 Johnson Controls, 323 F. Supp. 2d s. 534. 
118 Bdo Seidman v. Hirshberg, 93 N.Y.2d 382, 391(N.Y. 1999).
119 Service Systems Corp. v. Harris, 41 A.D.2d 20, 23 (N.Y. App. Div. 4th Dep't 1973).
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zamestnávateľa je klientela závodu aktívom, na ktorom pracoval s vynaložením 

veľkého úsilia, peňazí a času, a preto by malo byť chránené ako určitá forma majetku. 

Z pohľadu zamestnanca sa jeho povinnosť udržiavať vzťahy so zákazníkmi na účet 

zamestnávateľa  končí so skončením zamestnania. Súd tento problém vykladá tak, že 

bez explicitne zjednanej zmluvy (konkurenčnej doložky), ktorá by obmedzovala 

zamestnanca  v získavaní klientov po skončení pracovno-právneho vzťahu je 

zamestnanec plne oprávnený bývalému zamestnávateľovi konkurovať - klientov mu 

prebrať (samozrejme iba ak sú ich mená a údaje verejne dostupné, pretože v opačnom 

prípade je zoznam zákazníkov chránený ako obchodné tajomstvo - viď predchádzajúca 

podkapitola).120 Takýto zákaz sa nesmie rozšíriť na zákazníkov / klientov, ktorých 

zamestnanec získal pred svojim pôsobením u zamestnávateľa a  ktorých k nemu sám 

priviedol, pretože by bolo porušené pravidlo, aby ochrana nebola širšia ako 

nevyhnutná na ochranu legitímneho záujmu zamestnávateľa.121

Na lepšie pochopenie problematiky znovu uvádzam zopár ďalších prípadov z 

judikatúry. Vo významnom prípade Ticor Title v. Cohen zamestnanec rozvíjal dobré 

vzťahy s klientami výlučne na náklady zamestnávateľa (napríklad v jednom roku mu 

zamestnávateľ poskytol zhruba 170 000 dolárov a v prvej polovici roku v ktorom od 

zamestnávateľa odišiel 138 000 dolárov na udržiavanie a zlepšovanie vzťahov 

s klientami). Súd rozhodol, že vzťahy, ktoré zamestnanec mal s klientami boli 

jedinečné a kvalifikujú sa ako jedinečná činnosť zo strany zamestnanca a 

argumentoval hneď niekoľkými dôvodmi. Prvým je, že ceny služieb, ktoré poskytoval 

zamestnávateľ sú dané zákonom a preto je konkurencia medzi poskytovateľmi týchto 

služieb daná najmä udržiavaním si klientov. Druhým dôvodom je, že počet 

potenciálnych klientov týchto služieb je limitovaný a preto je udržiavanie si dobrých 

vzťahov s klientami nevyhnutné pre udržanie sa v danom odvetví (zoznam klientov 

nemohol byť chránený ako obchodné tajomstvo, pretože v prípade úzkeho odvetvia sú 

klienti spravidla známi konkurentom).122 Pre zamestnávateľa je konkurenčná doložka 

v takýchto prípadoch mimoriadne dôležitá, pretože za dobu, kedy sa zamestnanec 

zdrží konkurenčnej činnosti (je mu zakázané oslovovať bývalých klientov) môže 

zamestnávateľ zamestnať a zaškoliť nového zamestnanca a ten môže s klientami 

                                                       
120 Blake, supra, s.654-659.  
121 Bdo Seidman, 93 N.Y.2d s.391.
122 Zrovnaj s:  Johnson Controls, 323 F. Supp. 2d s. 525.
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naviazať vzťahy a vybudovať si v nich dôveru. Keby tento časový úsek nemal, tak 

väčšina klientov by pravdepodobne nasledovala bývalého zamestnanca ku 

konkurencii. Po skončení konkurenčnej doložky majú klienti možnosť 

u zamestnávateľa ostať alebo prejsť k pôvodnému zamestnancovi ku konkurencii.123

V inom prípade sa spoločnosť zaoberala obchodovaním s komoditami 

v energetickom priemysle a počet potenciálnych aj skutočných zákazníkov v tomto 

odvetví bol iba obmedzený počet. Úspech zamestnanca v takom priemysle závisí 

najmä na jeho schopnostiach udržiavať si a zlepšovať si vzťahy už s existujúcimi 

klientami. Zamestnávateľ Natsource poskytol zamestnancovi prostriedky vo výške 

zhruba 10 000 dolárov ročne na udržiavanie vzťahov s klientami spoločnosti a tieto 

prostriedkami boli výlučným zdrojom, ktoré zamestnanec použil. Bývalý zamestnanec 

argumentoval, že jeho činnosť nebola jedinečná, pretože je ľahko nahraditeľný. Súd 

ale rozhodol, že ak zamestnávateľ nie je ihneď schopný nájsť náhradu jeho kvalít 

a schopností, tak vzťahy ktoré tento zamestnanec mal s klientami sú jedinečné. Doba 3 

mesiacov sa v tomto prípade javí ako doba primeraná, aby si nový zamestnanec 

vybudoval s klientami vzťahy podobné tým, ktoré s nimi mal bývalý zamestnanec. 

Doba troch mesiacov nie je pre bývalého zamestnanca neprimerane dlhá a po jej 

uplynutí sa môže pokúsiť obnoviť vzťahy, ktoré s klientami mal.124

2.3.2 Primeranosť konkurenčnej doložky

Súdy chránia zamestnávateľov legitímny záujem za súčasného zohľadnenia 

zamestnancovej straty možnosti zarábať si na živobytie a snažia sa vynútiť 

konkurenčnú doložku v primeranom a čo najužšom možnom rozsahu.125 Konkurenčná 

doložka by mala byť primeraná časovo, územne a v rozsahu aktivít. 

                                                       
123 Ticor Title, 173 F.3d s. 71-72.
124 Natsource LLC v. Paribello, 151 F. Supp. 2d 465, 467-473 (S.D.N.Y. 2001).
125 Id. s. 472.
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2.3.2.1 Časová primeranosť

Neexistuje žiadna maximálna dĺžka trvania konkurenčnej doložky ako je tomu 

v českej úprave. Naopak, súdy posudzujú okolnosti každého prípadu individuálne. 

V jednom prípade môže byť doba 1 mesiaca neprimeraná, v inom prípade zákaz 

konkurencie doživotný uznaný ako primeraný. Časová primeranosť konkurenčnej 

doložky sa odvíja podľa toho, aká dlhá doba je nevyhnutná na ochranu legitímneho 

záujmu zamestnávateľa. V prípade obchodného tajomstva to bude doba, po ktorú je 

obchodné tajomstvo konkurenčne významné126 a v prípade že sa jedná o jedinečné 

vzťahy, ktoré zamestnanec má s klientami to bude doba, ktorá je nevyhnutná, aby si 

nový zamestnanec stihol vybudovať vzťah s klientami a preukázal im svoje 

schopnosti. 127 Doba nevyhnutná na vybudovanie si nových vzťahov s klientami sa 

spravidla pohybuje v rozpätí niekoľkých mesiacov: 3 mesiace128,6 mesiacov129 . 

2.3.2.2 Územná primeranosť

Územím, ktoré je nevyhnutné na ochranu legitímneho záujmu zamestnávateľa 

je spravidla územie na ktorom je možné využitie obchodných tajomstiev, alebo na 

ktorom výkon jedinečných činností zamestnanca môže spôsobiť zamestnávateľovi 

nenapraviteľnú ujmu. 130 Ak konkurenčná doložka chráni obchodné tajomstvá 

zamestnávateľa, tak primeraným územím, kde bude konkurenčná doložka 

vymáhateľná je trh, na ktorom by mohlo dôjsť k ujme na strane zamestnávateľa ak by 

došlo k vyzradeniu obchodného tajomstva konkurencii. Preto napríklad v určitých 

prípadoch môže byť územná platnosť daná celosvetovo, nadnárodne, alebo národne ak 

zamestnávateľ pôsobí na takom trhu. Ak konkurenčná doložka chráni zamestnávateľa,

aby nedošlo k prevzatiu klientely z dôvodu výnimočných vzťahov bývalého 

zamestnanca s klientami, tak územie môže byť určené podľa toho, kde zamestnanec 

pôsobil počas trvania zamestnania. 

                                                       
126 Estee Lauder Cos. v. Batra, 430 F. Supp. 2d 158, 180 (S.D.N.Y. 2006).
127 Ticor Title,173 F.3d s. 71.
128 Natsource, 151 F. Supp. 2d s. 470.
129 Ticor Title 173 F.3d s. 66; Maltby v. Harlow Meyer Savage, Inc., 166 Misc. 2d 481, 486(N.Y. Sup. 
Ct. 1995). 
130 Hutter, supra, s. 329-332.
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2.3.2.3 Rozsah činností

V dnešnej dobe často dochádza k situáciám, kedy je v konkurenčnej doložke 

vymedzený iba rozsah zakázaných aktivít poprípade zoznam klientov, s ktorými má 

bývalý zamestnanec zakázané jednať a nie je vymedzené územie, na ktorom sa 

zamestnancovi zakazuje konkurovať. Dochádza k tomu najmä z dôvodu, že 

komunikácia a výkon určitých zamestnaní môže prebiehať výlučne pomocou emailov, 

telefónov alebo faxom a tak je v niektorých druhoch povolaní možné, aby 

zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi konkurenciu aj z inej časti sveta. 131

Rozsah činností je v konkurenčnej doložke primeraný, ak by zamestnanec 

výkonom týchto činností mohol zamestnávateľovi spôsobiť ujmu v jeho oprávnených 

záujmoch. Napríklad, ak by bolo vysoko špecializovanému chemikovi iba v jednej 

konkrétnej oblasti chémie zakázané vykonávať akúkoľvek prácu v oblasti chémie, tak 

rozsah činností je vymedzený priširoko, neslúži k ochrane legitímneho záujmu a je 

neprimerane zaťažujúci pre zamestnanca. 132 Ďalšou situáciou, kde by bol rozsah 

činností stanovený neprimerane široko by bola situácia, kedy by zamestnancovi bolo 

zakázané po skončení zamestnania kontaktovať zákazníkov, ktorých on sám získal 

pred svojim pôsobením u zamestnávateľa a sám ich k zamestnávateľovi priviedol.133

2.3.2.4 Protiplnenie

Obligatórne peňažité vyrovnanie v určitej zákonom stanovenej výške po celú 

dobu trvania konkurenčnej doložky ako ho poznáme z českej úpravy a aj z úprav 

väčšiny európskych štátov v USA neexistuje. Avšak v prípade, že sa zamestnávateľ 

zaviaže vyplácať zamestnancovi určitú peňažitú čiastku po dobu, kedy je zamestnanec 

obmedzený konkurovať bývalému zamestnávateľovi, poprípade ak mu zamestnávateľ 

vyplácal nadštandardne vysokú mzdu, peňažité prémie alebo bonusy počas trvania 

zamestnania, súd k takému plneniu prihliadne ako k jednému z faktorov pri 

posudzovaní primeranosti. 
                                                       
131 Blake, supra, s. 675.
132 Hutter, supra, s. 335.
133 Bdo Seidman, 93 N.Y.2d s. 393.
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Fakt, že zamestnanec bol po dobu trvania zamestnania jedným z najlepšie 

platených zamestnancov (dostával plat vo výške 600 000 dolárov ročne a v jednom 

roku jeho plat prekročil čiastku 1 milión dolárov, peňažné bonusy, provízie, členstvá 

v spolkoch, lístky na divadelné a športové udalosti) treba zvážiť pri posudzovaní 

primeranosti doložky a súd v danom prípade rozhodol, že zamestnávateľ 

zamestnancovi poskytol dostačujúce prostriedky na živobytie počas dobu trvania 

konkurenčnej doložky a teda takáto doložka nie je pre neho neprimerane zaťažujúca 

a je primeraná.134 Taktiež bonus 100 000 dolárov za podpísanie konkurenčnej doložky 

bol súdom vzatý v úvahu pri posudzovaní či je doložka primeraná.135

Už v spomínanom prípade Natsource v. Paribello bol zamestnanec obmedzený 

po dobu 3 mesiacov jednať s klientami, s ktorými si vybudoval jedinečné vzťahy 

výlučne vďaka zdrojom bývalého zamestnávateľa. Rozsah zakázaných činností v tejto 

doložke bol vymedzený ako zákaz jednať s klientami, s ktorými zamestnanec získal 

jedinečné vzťahy na náklady zamestnávateľa. Celosvetový územný rozsah bol 

odôvodnený tým, že komunikácia so zákazníkmi prebieha v drvivej väčšine cez 

telefón a tak v prípade absencie celosvetovej pôsobnosti by zamestnanec mohol 

zdvihnúť telefón a kontaktovať klientov z druhého konca sveta. Súd vzal do úvahy, že 

zamestnávateľ sa zaviazal po dobu trvania konkurenčnej doložky bývalému 

zamestnancovi vyplácať peňažité plnenie vo výške priemerného mesačného zárobku, 

ktorý u zamestnávateľa dosahoval počas trvania zamestnania.  Súd teda zhodnotil 

okolnosti prípadu a rozhodol, že takáto konkurenčná doložka nie je pre zamestnanca 

neprimerane zaťažujúca pretože netrvá neprimerane dlho, nie je neprimeraná 

v rozsahu činností a naviac nepredstavuje žiadnu ekonomickú ujmu pre zamestnanca, 

keďže mu bude po celú dobu trvania doložky vyplácané uvedené peňažité plnenie.136

V ďalšom prípade sa zamestnanec zaviazal nekonkurovať zamestnávateľovi  

po dobu 1 roku na celosvetovom území.  Súd rozhodol, že doba 1 roka bola primeraná 

vzhľadom na ochranu informácií o software zamestnávateľa ako obchodného 

tajomstva a taktiež celosvetový zákaz nebol neprimeraný, keďže zamestnávateľ 

                                                       
134 Ticor Title, 173 F.3d s. 71-72.
135 Estee Lauder, 430 F. Supp. 2d s.162.
136 Natsource, 151 F. Supp. 2d s. 470-471. 
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pôsobil na celosvetovom trhu a vyzradenie obchodného tajomstva kdekoľvek na svete 

by mu spôsobilo nenapraviteľnú ujmu.137

Súd taktiež rozhodol, že doba 6 mesiacov a obmedzenie v mestách New York, 

Las Angeles, Toronto, Londýn a v Západnej Európe je primerané, keď zamestnávateľ 

platil peňažité vyrovnanie vo výške priemerného mesačného zárobku, ktorý 

zamestnanec dosahoval počas trvania zamestnania. 138

Primeranou bola uznaná aj dohoda, v ktorej bol očný lekár obmedzený pôsobiť 

po dobu 2 rokov a v území 2 míľ od očnej ambulancie bývalého zamestnávateľa a 

taktiež akokoľvek kontaktovať pacientov bývalého zamestnávateľa. Súd uznal takúto 

dohodu primeranou časovo a aj územne, pretože bývalý zamestnanec si môže otvoriť 

ambulanciu kdekoľvek inde než v okolí 2 míľ od ambulancie bývalého 

zamestnávateľa.139 V ďalšom prípade bol lekár obmedzený na dobu 5 rokov a v okolí 

30 míľ v okolí ambulancie bývalého zamestnávateľa. Súd znovu uznal takúto dohodu 

ako primeranú a do úvahy vzal aj fakt, že zamestnanec predtým v tejto oblasti nebýval 

a presťahoval sa tam iba z dôvodu výkonu zamestnania.140

Súdy teda posudzujú každý prípad individuálne a po zvážení všetkých 

okolností rozhodnú, či je daná doložka primeraná alebo nie. 

2.3.2.5 Je možné „zúžiť“ neprimeranú konkurenčnú doložku?

Existujú 3 názory naprieč USA ako sa postaviť k neprimeranej konkurenčnej 

doložke. Prvým názorom je, že súdy môžu preškrtnúť (blue pencil141) neprimeranú 

časť. Napríklad, ak by v dohode o nekonkurovaní bolo územie vymedzené na štáty 

New York, New Jersey, Chicago, Alabama, Texas tak súd by mohol preškrtnúť 

napríklad 2 posledné štáty, ak by dospel k záveru, že zamestnanec by v nich 

zamestnávateľovi nemohol spôsobiť konkurenciu a teda územný rozsah konkurenčnej 

doložky je neprimeraný. Inak by ale doložku modifikovať nemohol.  Druhým 
                                                       
137 Business Intelligence Services, Inc. v. Hudson, 580 F. Supp. 1068, 1070-1073 (S.D.N.Y. 1984).
138 Maltby, 166 Misc. 2d s. 486.
139 Zellner ,183 A.D.2d s. 252-257. 
140 Gelder Medical Group v. Webber, 41 N.Y.2d 680, 685 (N.Y. 1977).
141 blue pencil znamená v preklade modrá ceruzka. Tento názov pochádza z procesu, kedy sudcovia 
mali pred sebou zmluvu a mohli modrou ceruzkou preškrtávať nehodiace sa časti.
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názorom, ktorý zastáva aj štát New York je, že ak je konkurenčná doložka priširoká, 

tak súd ju môže „prepísať“ a vynútiť v rozsahu (časovom, územnom, aktivít) ktorý sa 

mu zdá primeraný. Napríklad, ak je v dohode stanovené obdobie 1 roka, tak súd môže 

dobu trvania zákazu konkurencie modifikovať napríklad na 6 mesiacov. Tretím 

názorom je, že ak je konkurenčná doložka neprimeraná, tak nie je vymáhateľná a súd 

nemá právo ju akokoľvek prepisovať a snažiť sa ju vymáhať. Zástancovia tretieho 

postoja argumentujú, že ak sa súdom povolí, aby prepisovali neprimerané 

konkurenčné doložky, tak zamestnávatelia budú využívať svoje silnejšie postavenie 

a budú doložky konštruovať priširoko, pretože budú vedieť, že súd takúto doložku 

prepíše. Tento argument ale nemôže byť úplne smerodajný, pretože aj v jurisdikciách,

ktoré uplatňujú možnosť súdu prepísať neprimeranú konkurenčnú doložku sa väčšinou 

posudzuje za akých okolností bola konkurenčná doložka uzatvorená - či zamestnávateľ 

nezneužil svoje silnejšie postavenie, či jediným účelom zamestnávateľa bola ochrana 

jeho legitímneho záujmu alebo neprimerané obmedzenie zamestnanca v činnosti, 

zamestnávateľova dobrá viera a ďalšie okolnosti prípadu.142

Ako som už spomínala vyššie, v štáte New York sa presadil druhý názor - súdy 

majú právomoc neprimeranú konkurenčnú doložku prepísať a vymôcť v rozsahu 

v akom je primeraná na ochranu legitímneho záujmu zamestnávateľa a nie je 

neprimerane zaťažujúca pre zamestnanca. 143 Na ilustráciu uvediem pár prípadov 

z judikatúry.

V prípade Karpinski v. Ingrasci  mal zamestnanec zákaz vykonávať povolanie 

zubného chirurga a zubára v okolí 5 malých okresov doživotne. Súd argumentoval, že 

činnosť zamestnanca je obmedzená iba na veľmi malom území a preto doživotný 

zákaz nie je neprimeraný. V rozhodovaní zavážil aj fakt, že zamestnanec sa do oblasti

presťahoval iba z dôvodu výkonu zamestnania pre zamestnávateľa a nikdy predtým 

tam nežil. V tomto rozhodnutí však súd zúžil pôvodný rozsah aktivít, ktorý 

zamestnancovi zakazoval vykonávať povolanie zubného chirurga a povolanie zubára 

iba na zákaz vykonávať činnosť zubného chirurga. Pretože jeho bývalý zamestnávateľ 

                                                       
142 Blake, supra, s. 681-686.
143 Karpinski v. Ingrasci, 28 N.Y.2d 45, 52 (N.Y. 1971).



46

povolanie zubára nikdy nevykonával, nebolo by primerané obmedziť zamestnanca 

v tejto činnosti.144

V ďalšom prípade bol zamestnanec obmedzený po dobu 1 roka v akomkoľvek 

jednaní s klientami, s ktorými si vybudoval jedinečné vzťahy vďaka zamestnaniu 

u bývalého zamestnávateľa a na jeho náklady. Zákaz sa vzťahoval aj na potenciálnych 

klientov, ktorých zamestnanec kontaktoval, ale ktorí sa klientami zamestnávateľa 

nestali. Súd rozhodol, že zákaz sa nemôže vzťahovať na potenciálnych klientov, 

pretože zamestnanec ich iba kontaktoval, ale nikdy s nimi jedinečné vzťahy na 

náklady zamestnávateľa nenadviazal a takýto zákaz by bol teda priširoký a 

neprimeraný. Taktiež vidíme, že v aj tomto prípade chýba územné vymedzenie a to 

z vyššie uvedeného dôvodu možnosti bývalého zamestnanca kontaktovať klientov 

z akéhokoľvek územia.145

Súd taktiež zúžil doložku, v ktorej bol zamestnanec obmedzený po dobu 18 

mesiacov v činnosti akokoľvek podnikať s klientami zo spoločnosti v ktorej pracoval. 

Súd však z pôsobnosti dohody vyňal tých klientov, ktorých zamestnanec získal už 

pred pôsobením u zamestnávateľa a ktorých k nemu sám priviedol. Hlavným dôvodom 

bolo, že keďže unikátne vzťahy s týmito klientami zamestnanec nezískal z dôvodu 

zamestnania u zamestnávateľa a na zamestnávateľove náklady, nie je prítomný žiadny 

legitímny záujem zamestnávateľa  hodný ochrany. 146

V prípade, kedy zamestnávateľ pôsobil iba v 8 štátoch USA, ale zamestnanec 

bol obmedzený v zákaze konkurovať na území celej USA bola takáto konkurenčná 

doložka prehlásená za neprimeranú a súd danú dohodu odmietol prepísať.147

V ďalšom prípade bol zamestnanec manažérom dvoch kozmetických značiek 

jednej z najväčších svetových firiem v kozmetickom priemysle - Estee Lauder. Medzi 

jeho činnosti patril vývoj nových produktov týchto dvoch značiek, vyvíjanie nových 

obchodných stratégií a taktiež marketing, distribúcia a management týchto značiek a to 

s celosvetovou pôsobnosťou. Zamestnanec sa chcel po skončení zamestnania 

zamestnať u priameho konkurenta bývalého zamestnávateľa - v spoločnosti Perricone. 

                                                       
144 Id. 
145 Johnson Controls, 323 F. Supp. 2d s. 528-540.
146 Bdo Seidman, 93 N.Y.2d s. 393-394.
147 Good Energy, L.P. v. Kosachuk, 49 A.D.3d 331, 332 (N.Y. App. Div. 1st Dep't 2008).
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Súd rozhodol, že zamestnávateľ má legitímny záujem na ochranu obchodných 

tajomstiev s ktorými prišiel zamestnanec do styku a taktiež, že celosvetový zákaz je 

v tomto prípade primeraný. Avšak pôvodnú dĺžku súd skrátil z 12 mesiacov na 5 

mesiacov, pretože doba 12 mesiacov je v tomto prípade dlhšia ako nevyhnutná na 

ochranu obchodných tajomstiev. Súd argumentoval, že taktiež sám zamestnávateľ 

ponúkol skrátenie doložky na dĺžku 4 mesiace, keď sa dozvedel, že zamestnanec chce 

odísť ku konkurencii a taktiež iní zamestnanci na obdobných pozíciách v Estee Lauder 

mali dĺžku konkurenčnej doložky v rozpätí 4-5 mesiacov.148

2.3.3 Konkurenčná doložka nesmie byť pre zamestnanca neprimerane 

zaťažujúca

Pri analýze či konkurenčná doložka nie je pre zamestnanca neprimerane 

zaťažujúca súdy zohľadňujú  či je primeraná časovo, geograficky, v rozsahu činností a 

poprípade, či je zamestnancovi poskytované po skončení zamestnania určité peňažité 

vyrovnanie, alebo či zamestnanec počas trvania zamestnania dostával nadpriemerne 

vysokú mzdu, finančné prémie alebo iné bonusy. Pri čítaní rozsudkov som sa nestretla 

s tým, že by súd samostatne analyzoval či je dohoda neprimerane zaťažujúca, ale 

analyzoval iba primeranosť. Keď súd zistil, že dohoda je primeraná, tak automaticky 

usúdil, že nie je pre zamestnanca  neprimerane zaťažujúca. 

2.3.4 Dohoda nesmie byť škodlivá pre verejnosť

Poslednou podmienkou platnosti konkurenčnej doložky je, aby nebola škodlivá 

pre verejnosť. Analýza tohto faktoru sa väčšinou deje štýlom, že súd zisťuje, či bude 

verejnosť „ukrátená“ o služby zamestnanca ak konkurenčná doložka bude prehlásená 

za platnú. Napríklad v rozhodnutí Bdo Seidman v. Hirshberg súd analyzoval, či 

verejnosť bude ukrátená o služby účtovníka, ak mu bude zakázané vykonávať činnosť 

                                                       
148 Estee Lauder, 430 F. Supp. 2d s. 180-182.
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v určitom regióne. Súd dospel k záveru, že keďže tam pôsobí plno ďalších účtovníkov, 

vynútenie takejto dohody nebude pre verejnosť škodlivým.149 Špeciálny dôraz pri 

posudzovaní škodlivosti dohody o nekonkurovaní pre verejnosť je kladený pri profesii 

lekárov. V jednom prípade zamestnanec lekár - chirurg argumentoval, že ak bude 

konkurenčná doložka prehlásená za platnú, tak verejnosť utrpí ujmu, pretože bude 

ukrátená o jeho služby. Súd ale tento argument neprijal a rozhodol, že keďže v tej istej 

nemocnici, kde pôsobil zamestnanec je mnoho ďalších chirurgov a v území, kde bol 

zamestnanec konkurenčnou doložkou obmedzený sa nachádzajú ďalšie 2 nemocnice, 

takáto konkurenčná doložka nie je pre verejnosť škodlivá.150 Taktiež v rozhodnutí 

Gelder Medical Group v. Weber súd dospel k názoru, že konkurenčná doložka nie je 

škodlivá pre verejnosť, pretože v dedinke kde pôsobil zamestnanec pôsobí ďalších 6 

lekárov ktorí vykonávajú rovnakú špecializáciu a verejnosť teda nie je ukrátená o jeho 

služby.151

Čo sa týka právnickej profesie, tak platí absolútny zákaz obmedzovať 

právnikov konkurenčnými doložkami.152 Toto pravidlo je prijaté skoro v každom štáte 

USA. Dôvodom je právo verejnosti vybrať si právnika podľa vlastného rozhodnutia, 

ktorý podľa ich názoru bude najlepšie reprezentovať ich záujmy.153

                                                       
149 Bdo Seidman, 93 N.Y.2d s. 393-394.
150 Ricca v. Ouzounian, 51 A.D.3d 997, 998 (N.Y. App. Div. 2d Dep't 2008).
151 Gelder Medical Group, 41 N.Y.2d s. 685.
152 Rules of professional conduct, rule 5.6.
153 American Bar association, section of Labor and Employment Law(employment rights and 
responsibilities committee):Five things every lawyer should know about agreements that restrict, or 
effectively restrict a lawyer’s practise after termination. (2013), dostupné z: 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/labor_law/2013/03/employment_rightsresponsibili
tiescommitteemidwintermeeting/37-a.authcheckdam.pdf
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2.3.5 Ako sa zamestnávateľ môže brániť pri porušení konkurenčnej 

doložky?

V USA zamestnávatelia v drvivej väčšine žalujú zamestnancov, aby sa zdržali 

výkonu konkurenčnej činnosti. Aby bol súdny príkaz na zdržanie sa konkurenčnej 

činnosti súdom vydaný, musia byť splnené nasledujúce podmienky: zamestnávateľovi 

hrozí nenapraviteľná ujma a súdny príkaz je jediným právnym prostriedkom, ktorý 

môže ujme zabrániť (iné právne prostriedky nie sú dostačujúce). Súd pri rozhodovaní 

či príkaz vydá alebo nie zohľadňuje, aké následky bude mať vydanie/nevydanie pre 

obe strany. Odvolací súd napríklad argumentoval vydaním príkazu v situácii, kedy 

hrozilo, že bývalý zamestnanec preberie zamestnávateľovi klientov. V takejto situácii 

by bolo veľmi zložité kalkulovať presnú výšku škody, ktorá by nastala stratou klientov 

počas nadchádzajúcich rokov. Významným je tvrdenie tohto súdu, že súdy v štáte 

New York pri porušení konkurenčnej doložky spravidla prezumujú nenapraviteľnú 

ujmu.154 Ustanovenie o zmluvnej pokute v dohodách o nekonkurovaní nie sú v USA 

až tak častými, ale v niektorých rozhodnutiach ich predsa môžeme nájsť. Toto 

ustanovenie nebráni zamestnávateľovi aby zároveň žaloval zamestnanca aj na zdržanie 

sa konkurenčnej činnosti. Avšak nebolo by spravodlivé, aby zamestnávateľ 

zamestnanca obmedzil v činnosti a zároveň, aby mu zamestnanec zaplatil celú čiastku 

zmluvnej pokuty. Súd túto otázku vyriešil tak, že ak súd vydá súdny príkaz na 

zdržanie sa konkurenčnej činnosti, tak z čiastky zmluvnej pokuty má zamestnávateľ 

nárok iba na skutočnú škodu, ktorú utrpel do doby pokým bol príkaz na zdržanie sa 

činnosti súdom udelený.155

                                                       
154 Ticor Title, 173 F.3d s. 68.
155 Karpinski, 28 N.Y.2d s. 53. 
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2.4 Kalifornia

V Kalifornii sú konkurenčné doložky upravené priamo v zákone a interpretácia 

a ďalšia úprava sa vyvíja na základe judikatúry. Postoj Kalifornie ku konkurenčným 

doložkám je úplne odlišný od väčšiny štátov USA. „Až na výnimky je každá zmluva 

ktorá obmedzuje človeka vo vykonávaní povolania, alebo v podnikaní absolútne 

neplatná“.156 Takouto výnimkou je napríklad situácia keď dôjde k predaju obchodnej 

korporácie a pôvodní vlastníci môžu byť obmedzení v činnosti, ktorú spoločnosť 

vykonávala a to na určitom území a po určitý čas. Avšak neexistuje žiadna výnimka, 

ktorá by povoľovala zjednanie konkurenčnej doložky so zamestnancami.157

Kalifornia odôvodňuje svoj hostilný postoj ku konkurenčným doložkám tým, 

že každý  má právo vybrať si zamestnanie podľa jeho vôle a nemôže v ňom byť po 

skončení pracovnoprávneho vzťahu obmedzovaný. Zamestnávateľ sa dokonca dopustí 

civilného deliktu, ak prepustí zamestnanca z dôvodu, že zamestnanec konkurenčnú 

doložku odmietol podpísať.158 Najvyšší súd Kalifornie v rozhodnutí Edwards v. Arthur 

Andersen vyslovil veľmi dôležitý názor a to, že konkurenčná doložka je absolútne 

neplatná aj keď je konštruovaná veľmi úzko, je primeraná a obmedzuje zamestnanca 

iba v úzkom spektre činností a odmietol tak prax niektorých odvolacích federálnych 

súdov, ktoré v niekoľkých rozsudkoch uvádzali, že konkurenčná doložka je platná ak 

je konštruovaná primerane. 159 Ochrana obchodných tajomstiev je samozrejme 

zaručená aj v Kalifornii a ak hrozí vyzradenie obchodného tajomstva konkurencii, 

zamestnávateľ má právne nástroje obchodného práva, aby sa proti tomu bránil. 

Zamestnancovi teda môže byť súdom prikázané, aby sa zdržal výkonu určitých 

činností v novom zamestnaní pri ktorých by hrozilo, že vyzradí obchodné tajomstvo, 

poprípade súdy presne vymedzia v akých oblastiach smie a v akých nesmie 

zamestnanec u nového zamestnávateľa pracovať, aby nedošlo k vyzradeniu 

                                                       
156  Business and professions Code §16600 (originálne znenie: „except as provided in this chapter, every 
contract by which anyone is restrained from engaging in a lawful profession, trade or business of any 
kind is to that extent void“).
157 Business and professions Code §16601, §16602, §16602.5
158D'Sa v. Playhut, Inc., 85 Cal. App. 4th 927,932 (Cal. App. 2d Dist. 2000).
159 Edwards v. Arthur Andersen LLP, 44 Cal. 4th 937, 948-949(Cal. 2008).
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obchodných tajomstiev.  Rozdielom však je, že sa nejedná o vynútenie konkurenčnej 

doložky ako kontraktu, ale ide o ochranu zaručenú obchodným právom.160  

Zaujímavé sú názory, že postoj aký ku konkurenčným doložkám zaujala 

Kalifornia v podstate prospieva rozvoju určitých odvetví. Profesor Gilson porovnáva 2 

vyspelé technické regióny v USA: Silicon Valley v Kalifornii (sídlia v nej spoločnosti 

ako Apple, Cisco, Yahoo, Ebay, Facebook, Hewlett Packard, Google, Intel a iné) 

a Route 128 v štáte Massachusetts (štát Massachusetts má podobnú úpravu 

konkurenčnej doložky ako štát New York). V 60 rokoch minulého storočia bola oblasť 

Route 128 trikrát väčšia ako oblasť Silicon Valley . Medzi rokmi 1975 a 1990 Silicon 

Valley začala produkovať 2 krát viac technických produktov ako Route 128 a v roku 

1995 už bola Silicon Valley najúspešnejšou oblasťou na produkciu technických 

produktov v USA, zatiaľ čo Route 128 sa neumiestnila ani v prvej päťke. Gilson tento 

vývoj vysvetľuje faktom, že zamestnanci v Kalifornii nie sú konkurenčnými 

doložkami obmedzovaní vo svojom práve konkurovať a to má veľmi pozitívny vplyv 

na vývoj v týchto oblastiach.161

3 Porovnanie českej a americkej úpravy 

Pracovné právo v USA je vo všeobecnosti oveľa menej benevolentné voči 

zamestnancovi a zamestnanec nie je zďaleka tak chránený ako zamestnanec v Českej 

republike. V USA je vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom chápaný viac

v ekonomickom zmysle, kde podmienky tohto vzťahu si stanovujú zamestnanec 

a zamestnávateľ bez výraznejších zásahov štátu. Napríklad vzťah at-will je 

vysvetľovaný ako „ekonomická transakcia“ – tento vzťah existuje iba dovtedy, pokým 

obe strany z neho benefitujú. Ak prestane byť výhodným pre jednu zo strán, môže ho 

strana zrušiť z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu. Zamestnávateľ dokonca môže 

zamestnanie ukončiť ihneď, a to bez akejkoľvek výpovednej doby, ak si ju so 

zamestnancom predom nezjednal. Naopak v ČR je neustále akcentovaná zvláštna 
                                                       
160 Robert W. Gomulkiewicz .Leaky covenants-not-to-compete as the legal structure for Innovation, 49 
U.C. Davis L. Rev. 251 (2015).
161 Ronald J. Gilson. The legal infrastructure of high technology industrial districts: Silicon Valley, 
Route 128, and covenants not to compete, 74 N.Y.U. L. Rev. 575, 587-600 (1998).
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zákonná ochrana zamestnanca a je stanovených veľa minimálnych štandardov, ktoré 

musia byť za každých okolností splnené. Zamestnávateľ taktiež nemôže prepustiť 

zamestnanca bez dôvodu a vždy zo zákona existuje určitá výpovedná doba.162 Zvláštna 

zákonná ochrana zamestnanca je v Zákonníku práce dokonca zakotvená ako jedna 

z hodnôt chrániacich verejný poriadok. Tento odlišný postoj voči ochrane zamestnanca

je podľa môjho názoru jedným z hlavných dôvodov odlišnosti českej a newyorskej 

úpravy konkurenčnej doložky. Česká úprava je voči zamestnancovi veľmi 

benevolentná keďže zamestnávateľ musí obligatórne vyplácať peňažitú čiastku vo 

výške ½ priemerného mesačného zárobku po celú dobu trvania konkurenčnej doložky, 

zamestnanec môže byť doložkou obmedzený na maximálnu dobu jedného roka 

a zamestnávateľ nemá možnosť žalovať na zdržanie sa konkurenčnej činnosti ale iba 

na zaplatenie zmluvnej pokuty. Naopak v USA, kde zvláštna zákonná ochrana 

v podstate neexistuje nedochádza k žiadnemu obligatórnemu peňažitému vyrovnaniu

po dobu trvania konkurenčnej doložky, zamestnanec je doložkou obmedzený na 

niekoľko rokov niekedy aj doživotne a v prípade porušenia zákazu nekonkurovať je 

väčšinou žalovaný na zdržanie sa konkurenčnej činnosti.163

Za významný rozdiel súvisiaci aj s predchádzajúcou úvahou považujem fakt, 

že v Ústave USA ani v Ústave štátu New York alebo Kalifornia nie je zakotvené právo 

človeka na slobodnú voľbu povolania ani právo podnikať alebo vykonávať inú 

hospodársku činnosť. Pri posudzovaní platnosti konkurenčnej doložky v štáte New 

York súdy posudzujú, do akej miery bude schopnosť zamestnanca zarábať si na 

živobytie obmedzená, škodlivosť konkurenčnej doložky pre verejnosť a či nie je 

konkurenčná doložka viac neprimeraná ako je nevyhnutné na ochranu legitímnych 

záujmov zamestnávateľa. Tieto faktory však majú svoj pôvod v judikatúre a nie 

v Ústave. V štáte Kalifornia súdy zákaz uzatvárania konkurenčných doložiek 

vysvetľujú právom vybrať si zamestnania podľa zamestnancových predstáv. Tento 

argument má tiež pôvod iba v judikatúre súdov. Myslím si, že práve fakt, že v českej 

úprave je zamestnanec obmedzovaný vo svojich ústavných právach zákonodarca

                                                       
162 Richard N.Block, Peter Berg, Karen Roberts. COMPARING AND QUANTIFYING LABOR 
STANDARDS IN THE UNITED STATES AND THE EUROPEAN UNION, International and 
Comparative Journal of Labour Law and Industrial Relations, č.4(2003)
163 ako som už spomínala v kapitole o protiplnení zamestnávateľa v USA , tak dostačujúcim 
protiplnením je napríklad samotné pokračovanie zamestnania alebo mzda vyplácaná počas zamestnania
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vyvážil obligatórnym peňažitým vyrovnaním vo výške ½ priemerného mesačného 

zárobku po skončení zamestnania, kratšou dobou trvania konkurenčnej doložky 

a nemožnosti žalovať na zdržanie sa konkurenčnej činnosti. Naproti tomu v USA tieto 

práva ústavne zakotvené nie sú a taktiež v spojitosti s absenciou špeciálnej zákonnej 

ochrany zamestnanca sú konkurenčné doložky konštruované pre zamestnanca oveľa 

nepriaznivejšie. 

Čo sa týka úpravy konkurenčnej doložky v USA, tak z predchádzajúcich 

kapitol vidíme, že úprava konkurenčnej doložke sa líši naprieč Spojenými štátmi 

americkými. Drvivá väčšina štátov zaujíma podobný postroj ako štát New York

a postoj Kalifornie zdieľajú iba dva ďalšie štáty - Severná Dakota a Oklahoma. 

Osobne považujem postoj, kde je konkurenčná doložka celkom zakázaná za pomerne 

pritvrdý voči zamestnávateľom. V tomto ohľade sa stotožňujem s vyššie spomínaným 

nálezom českého Ústavného súdu,164 v ktorom judikoval, že ak zamestnanec získa

prístup k informáciám, postupom alebo poznatkom o ktoré sa nemusel vôbec pričiniť, 

dochádza k nerovnosti na strane zamestnávateľa a taktiež v jeho právu podnikať. 

Osobne si myslím, že postoj, kde je konkurenčná doložka úplne zakázaná síce 

napomáha voľnej súťaži a konkurencii, dokonca môže prispieť rozvoju niektorých 

odvetví, avšak je nespravodlivý voči zamestnávateľovi a preto preferujem postoj štátu 

New York alebo postoj aký zaujíma česká úprava, ktoré vynútia konkurenčnú doložku 

po splnení prísnych podmienok.

Za pomerne veľký rozdiel považujem, že v štáte New York je vyslovene 

chránené iba obchodné tajomstvo, naopak v ČR sú chránené aj informácie, ktoré 

obchodným tajomstvom byť nemusia, ale ktorých vyzradenie by zamestnávateľovi 

závažným spôsobom sťažilo jeho činnosť. V štáte New York existuje 6 faktorov, ktoré 

pomáhajú určiť, či sa o obchodné tajomstvo jedná alebo nie. V štáte New York je teda 

ťažšie presadiť legitímny záujem zamestnávateľa, pretože sa výslovne musí jednať 

o obchodné tajomstvo. Osobne sa prikláňam k českej úprave, pretože si myslím, že aj 

poznatky a informácie ktoré nie sú obchodným tajomstvom (napríklad nie sú 

zamestnávateľom dostatočne utajované) dokážu zamestnávateľovi závažným 

spôsobom sťažiť jeho činnosť ak ich získa konkurencia. 

                                                       
164 Nález ÚS zo dňa 1.11.1995, sp.zn. II ÚS 192/95 (N 73/4 SbNU 197)
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Za veľký nedostatok v českej úprave považujem, že v zákone nie je výslovne 

stanovená možnosť obmedziť zamestnanca v kontaktovaní klientov po skončení 

zamestnania. Myslím si, že vloženie takéhoto ustanovenia by bolo žiadúce najmä zo

strany zamestnávateľov. Osobne by som navrhovala ustanovenie, ktoré by zakazovalo 

zamestnancovi kontaktovať klientov bývalého zamestnávateľa s ktorými 

spolupracoval počas trvania zamestnania, vybudoval si s nimi bližší vzťah a ich 

prebratie by zamestnávateľovi závažným spôsobom sťažilo jeho činnosť. Maximálnu 

dĺžku by som v tomto prípade stanovila na dobu 1 roka. 

Čo sa týka osobnej pôsobnosti konkurenčnej doložky, tak v štáte New York

môže byť konkurenčná doložka uzatvorená s každým, kto prišiel do styku s jedným 

s legitímnych záujmov zamestnávateľa a ak konkurenčná doložka nie je pre 

zamestnanca neprimerane zaťažujúca (je primeraná časovo, geograficky, v rozsahu 

aktivít) a takáto konkurenčná doložka nie je škodlivá pre verejnosť. V Českej úprave 

je úprava podobná: konkurenčná doložka môže byť uzatvorená, ak zamestnanec získal 

u zamestnávateľa informácie, poznatky ktorých využitím by mohol zamestnávateľovi

závažným spôsobom sťažiť jeho činnosť, a ak to je možné od zamestnanca 

spravodlivo požadovať. Pretože konkurenčná doložka v štáte New York môže byť 

uzatvorená aj so zamestnancom ktorý síce neprišiel do styku s obchodnými 

tajomstvami zamestnávateľa, ale mal jedinečné vzťahy s jeho klientami a mohol by 

mu ich prebrať, v praxi sa konkurenčná doložka uzatvára s oveľa širším spektrom 

zamestnancov.

Čo sa týka vymedzenia zakázaných činností v konkurenčnej doložke, tak 

vo väčšine súdnych rozhodnutí zo štátu New York, ktoré som prečítala bolo 

v konkurenčnej dohode vždy presne popísané čo sa považuje za činnosť 

zamestnávateľa a ktoré činnosti, poprípade kontaktovanie ktorých klientov je 

zamestnancovi zakázané. Avšak keďže súdy môžu neprimerane široké doložky 

„prepísať“ a teda rozsah činností zmeniť, takéto vymedzenie slúži najmä 

zamestnancovi, aby vedel, ktorých činností sa má zdržať. V českej úprave vymedzenie 

činností v konkurenčnej doložke veľmi často nenájdeme. Osobne by som odporučila 

stranám, aby si zoznam zakázaných činností v konkurenčnej doložke definovali a to 

z dôvodu aby zamestnanec vedel ktoré činnosti má zakázané a aby nedochádzalo 

k právnej neistote zamestnanca. 
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Časovú pôsobnosť by som navrhovala v českej úprave zvýšiť aspoň na 3 roky, 

ale iba v prípadoch, kedy by to bolo nevyhnutné k povahe informácií, poznatkov alebo 

postupov, ktoré zamestnanec u zamestnávateľa získal a ktorých využitie konkurenciou 

by mu mohlo závažným spôsobom sťažiť jeho činnosť. Podľa môjho názoru veľa 

informácií, poznatkov alebo postupov ktoré zamestnanec získal počas trvania 

zamestnanca sú konkurenčne významné dlhšie ako 1 rok, a preto takúto krátku dĺžku 

považujem za nespravodlivú voči zamestnávateľovi.  Ako som už spomínala v tejto 

práci, tak maximálna doba trvania 1 roka je v porovnaní s inými európskymi štátmi 

a aj v porovnaní so štátom New York veľmi krátka.

Taktiež peňažité vyrovnanie je odlišne poňaté v ČR a štáte New York. V českej 

úprave sa podľa už vyššie zmieneného rozsudku musí stretnúť v rovnako časovom 

období zamestnancov záväzok zdržať sa konkurenčného jednania a vyplácanie 

peňažitého vyrovnania zamestnávateľom. Preto výhody, ktoré zamestnanec dostával 

počas trvania zamestnania (vysokú mzdu, bonusy) nie je možné považovať za 

protiplnenie zamestnávateľa z konkurenčnej doložky. Naopak, v úprave USA je 

postačujúcim napríklad i samotné trvanie alebo pokračovanie zamestnania, poprípade 

nadštandardne vysoká mzda, bonusy alebo prémie počas trvania zamestnania. Osobne 

si myslím, že by sa plnenia, ktoré zamestnanec obdržal počas trvania pracovného 

pomeru mali zohľadňovať pri posudzovaní platnosti konkurenčnej doložky, a to 

konkrétne v otázke či je konkurenčná doložka voči zamestnancovi spravodlivá alebo 

nie. 

Čo považujem za obrovský rozdiel je miestna pôsobnosť konkurenčnej doložky 

v jednotlivých úpravách. Nemyslím si, že uzatváranie konkurenčných doložiek 

s celoeurópskou alebo celosvetovou pôsobnosťou je v Českej republike bežným

javom, pretože kvôli požiadavke spravodlivosti 165 by pri tak širokom územnom 

obmedzení muselo byť zamestnancovi vyplácané peňažité vyrovnanie pravdepodobne 

ešte vyššie než je ½ priemerného mesačného zárobku a to si môže dovoliť vyplácať 

iba úzky okruh zamestnávateľov. V praxi môže teda dochádzať k situáciám kedy by 

zamestnávateľ mal záujem zamestnanca obmedziť vo výkone určitých činností aj 

celoeurópsky, avšak kvôli vysokej čiastke, ktorú by mu musel vyplácať po dobu 

                                                       
165 §310 odst.2 ZP
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trvania tohto zákazu  je odradený. Preto by som navrhovala, aby boli pri posudzovaní 

spravodlivosti tak širokého územného obmedzovania posudzované i plnenia, ktoré 

zamestnanec od zamestnávateľa obdržal počas trvania zamestnania ako napríklad 

nadštandardne vysoká mzda, prémie alebo bonusy.

Veľkou odlišnosťou sú aj prostriedky akými sa môže zamestnávateľ brániť pri 

porušení konkurenčnej doložky zamestnancom. V štáte New York v drvivej väčšine 

prípadov prevažuje žaloba na zdržanie sa konkurenčného jednania zamestnancom, ale 

výnimočne môžeme nájsť aj ustanovenia o zmluvnej pokute. Naopak v Českej 

republike je zmluvná pokuta hlavným nástrojom, ako zamestnanca odradiť pre 

dopustením sa konkurenčného jednania. Osobne si myslím, že ak sú obchodné 

tajomstvá alebo klientela zamestnávateľa pre zamestnávateľa skutočne veľmi 

hodnotné, je pre neho rozhodne lepšie žalovať zamestnanca, aby sa zdržal 

konkurenčnej činnosti, pretože vyzradenie týchto informácií konkurencii pre neho 

bude znamenať obrovskú ujmu a čiastka ktorá by odpovedala tejto ujme je 

v niektorých prípadoch iba veľmi ťažko vyčísliteľná. V praxi taktiež dochádza k tzv. 

„vykúpeniam“ zamestnancov, kedy konkurenčný zamestnávateľ zamestná 

zamestnanca a vyplatí bývalému zamestnávateľovi výšku zmluvnej pokuty 

z konkurenčnej doložky. Preto ak konkurencii nerobí problém zaplatiť ani miliónové 

zmluvné pokuty je efektívnejšie, aby sa žalovalo práve na zdržanie sa činnosti.

V Českej republike by však takýto postup bol iba veľmi ťažko predstaviteľný, a to 

najmä kvôli v úvode spomínanej zvláštnej zákonnej ochrane zamestnanca v českom 

pracovnom práve.
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Záver

Cieľom tejto práce bolo oboznámiť čitateľa s aktuálnou úpravou konkurenčnej 

doložky v Českej republike a v štátoch New York a Kalifornia, poukázať na výhody 

a nevýhody ktoré konkurenčná doložka v jednotlivých úpravách má pre zamestnanca 

a zamestnávateľa a zamyslieť sa či by sa jednotlivé úpravy mohli v niektorých 

aspektoch od seba navzájom inšpirovať. Svoje názory na túto problematiku som 

vyjadrila v kapitole tri tejto práce, ale najdôležitejšie závery ku ktorým som dospela si 

dovolím zhrnúť v nasledujúcich vetách. 

Osobne považujem úpravu štátu Kalifornia, kde je uzatvorenie konkurenčnej 

doložky so zamestnancom absolútne zakázané a proti verejnému poriadku za 

nespravodlivú voči zamestnávateľovi, pretože zamestnanec získava počas trvania 

zamestnania prístup k informáciám, postupom, poznatkom alebo je v kontakte s  

klientelou zamestnávateľa iba z dôvodu výkonu zamestnania pre zamestnávateľa a na 

jeho náklady. Preto súhlasím s názorom českého Ústavného súdu, ktorý vo vyššie 

zmienenom rozsudku judikoval, že takýto postoj zakladá nerovnosť na strane 

zamestnanca a zamestnávateľa. Pri nemožnosti zjednať si so zamestnancom 

konkurenčnú doložku zamestnanec nie je ničím obmedzený aby po skončení 

zamestnania takéto informácie zamestnávateľovi prebral a konkurenčne ich využil. 

Odlišnosť úpravy v štáte New York a úpravy v Českej republike je nesporná. 

Podľa môjho názoru odlišnosť úprav má korene v rozdielnom prístupe k zvláštnej 

zákonnej ochrany zamestnanca. V Českej republike je táto požiadavka zakotvená 

v Zákonníku práce ako hodnota, ktorá chráni verejný poriadok. Myslím si, že práve 

z tohto dôvodu a taktiež z dôvodu že konkurenčná doložka obmedzuje zamestnancove 

ústavné práva je konkurenčná doložka konštruovaná oveľa benevolentnejšie voči 

zamestnancovi. Prejavuje sa to najmä v podobe obligatórneho peňažitého vyrovnania 

po celú dobu trvania konkurenčnej doložky, v maximálnej dobe trvania konkurenčnej 

doložky po dobu jedného roku a v nemožnosti žalovať zamestnanca na zdržanie sa 

konkurenčnej činnosti. Naproti tomu v štáte New York žiadna špeciálna zákonná 

ochrana zamestnanca neexistuje a zamestnanec a zamestnávateľ majú rovnaké 

postavenie. Taktiež práva obdobné tým ktoré sú zakotvené v čl. 26 LZPS nie sú 

zakotvené v Ústave USA ani v Ústave štátu New York.  Pre zamestnanca je 
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konkurenčná doložka konštruovaná oveľa nepriaznivejšie, pretože zamestnávateľ 

nemusí vyplácať žiadne peňažité vyrovnanie po dobu trvania zákazu konkurencie, 

zamestnanec môže byť doložkou obmedzený po dobu niekoľkých rokov(v extrémnych 

prípadoch až doživotne), mnohokrát na území viacerých štátoch alebo celosvetovo, 

a v prípade porušenia má zamestnávateľ možnosť žalovať zamestnanca na zdržanie sa 

konkurenčnej činnosti. Kvôli týmto zásadným odlišnostiam je nepredstaviteľné aby 

jeden štát prijal úpravu štátu druhého, ale myslím si, že inšpirácia v niektorých 

dielčích aspektoch je možná.

V prvom rade si myslím, že hlavne zo strany českých zamestnávateľov by bolo 

žiaduce aby sa do Zákonníku práce vložilo ustanovenie, ktoré by obmedzovalo 

zamestnanca po skončení zamestnania kontaktovať klientov s ktorými počas trvania 

zamestnania spolupracoval, a s ktorými si vybudoval bližšie vzťahy. Myslím si že 

dostačujúca doba trvania zákazu kontaktovania by v tomto prípade  bola jeden rok, 

pretože za túto dobu by zamestnávateľ prijal nového zamestnanca, ten by s klientelou 

naviazal vzťahy, a klienti by sa potom mohli sami rozhodnúť ktorého zamestnanca 

preferujú.

V prípade informácií, poznatkov a postupov, ktoré zamestnanec 

u zamestnávateľa získal by som navrhovala časovú pôsobnosť predĺžiť až na tri roky, 

pretože si myslím že mnoho informácií, poznatkov alebo postupov ktoré zamestnanec 

získal môže byť konkurenčne významnými až po túto dobu. Dobu jedného roka, ktorá 

je momentálne v Zákonníku práce stanovená ako doba maximálna považujem za 

prikrátku, a nespravodlivú voči zamestnávateľom. 

Čo sa týka miestnej pôsobnosti, myslím si že zamestnávateľov v Českej 

republike ktorí pôsobia na medzinárodnom trhu môže odrádzať v uzatvorení 

konkurenčnej doložky s celoeurópskou pôsobnosťou požiadavka spravodlivosti, a teda 

fakt, že aby splnili túto požiadavku, museli by zamestnancom pravdepodobne

vyplácať ešte vyššiu čiastku ako ½ priemerného mesačného zárobku a to si môže 

dovoliť iba úzka skupina zamestnávateľov. V tomto prípade by som navrhovala, aby 

súd prihliadol aj k faktorom nadpriemerne vysokej mzdy zamestnanca po dobu trvania 

zamestnania, poprípade k bonusom alebo prémiam ktoré zamestnanec dostával 

a zohľadnil ich pri posudzovaní spravodlivosti.
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Naopak si myslím, že štát New York by sa mohol inšpirovať českou úpravou a 

ako legitímny záujem považovať aj informácie, poznatky alebo postupy ktoré nie sú 

obchodným tajomstvom. V mnohých prípadoch sú aj informácie, ktoré 

zamestnávateľom neboli dostatočne utajované pre konkurenciu veľmi významné a tak 

si myslím, že by taktiež mali byť považované za jeden z legitímnych záujmov 

zamestnávateľa. 

V rámci českej úpravy by som navrhovala zmeniť znenie §310 odst.1 ZP. 

Myslím si, že v zákone je zbytočné posudzovať, či je zárobková činnosť zhodná 

s predmetom činnosti zamestnávateľa, pretože takáto činnosť musí mať aj tak vždy 

voči zamestnávateľovi súťažnú povahu. Preto toto ustanovenie považujem

v Zákonníku práce za zbytočné. 

Táto práca si nekládla za cieľ venovať sa všetkým možným aspektom 

konkurenčnej doložky v jednotlivých úpravách, ale jej cieľom bolo rozsiahlejšie 

popísať niektoré jej oblasti. V tejto práci som poukázala na niektoré zlepšenia ktoré sú 

podľa môjho názoru pre dané úpravy najviac prínosné a taktiež reálne realizovateľné. 

Pretože konkurenčná doložka je v dnešnom svete neustále migrujúcich zamestnancov 

veľmi dôležitým inštitútom, treba do budúcnosti naďalej hľadať spôsoby ako úpravu 

konkurenčnej doložky vylepšiť aby pomáhala zamestnávateľom v odôvodnených 

prípadoch chrániť ich záujmy a na druhej strane aby zamestnanec bol doložkou 

obmedzený iba v nevyhnutných prípadoch a nestávalo sa z nej akési automatické 

ustanovenie v pracovnoprávnych vzťahoch. 
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Abstrakt:

Cieľom tejto práce je popísať súčasnú právnu úpravu konkurenčnej doložky 

v Českej republike a v USA - konkrétne v štátoch New York a Kalifornia, poukázať na 

výhody a nevýhody jednotlivých úprav a zamyslieť sa, či by sa tieto na prvý pohľad 

úplne odlišné úpravy mohli navzájom inšpirovať v určitých oblastiach. Pre priblíženie

úpravy USA čitateľovi ma inšpiroval jednak študijný pobyt na americkej právnickej 

univerzite kde som sa zoznámila s princípmi systému common law a taktiež fakt, že 

som nenašla žiadny český článok ktorý by o konkurenčnej doložke v USA pojednával 

a tak som sa rozhodla vyplniť túto medzeru.

Práca je členená do troch kapitol. Prvá kapitola sa venuje súčasnej úprave 

konkurenčnej doložky v Českej republike. V jednotlivých podkapitolách sú popísané 

ústavné základy konkurenčnej doložky, aké činnosti môžu byť konkurenčnou 

doložkou zakázané, k akým informáciám musel zamestnanec získať prístup, s akými 

zamestnancami je možné doložku uzatvoriť a na akom území, aká je maximálna 

časová hranica trvania, akú sumu musí zamestnávateľ zamestnancovi počas trvania 

záväzku zamestnancovi vyplácať a jednotlivé spôsoby ukončenia konkurenčnej 
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doložky. Táto kapitola spracováva najmä ustanovenia Zákonníka práce, odborné 

články o niektorých aspektoch konkurenčnej doložky a judikatúru súdov. Druhá 

kapitola je venovaná úprave konkurenčnej doložky v USA. Obsahuje historické 

korene konkurenčnej doložky, úvod do zmluvného práva a priblíženie konkurenčnej 

doložky v štátoch New York a Kalifornia. Podkapitola ktorá sa venuje úprave v štáte 

New York je veľmi bohatá na judikatúru, pretože konkurenčná doložka nie je 

zakotvená v žiadnom zákone, ale vyvíja sa čisto na základe súdnych rozhodnutí. 

Podkapitola venovaná štátu Kalifornia iba stručne opisuje dôvody, prečo je v doložka 

v tomto štáte zakázaná a proti verejnému poriadku. Hlavnými zdrojmi pre túto 

kapitolu boli prevažne judikáty súdov a odborné časopisecké články. Posledná tretia 

kapitola tejto práce obsahuje komparáciu jednotlivých úprav a moje názory a úvahy, 

ako by sa dali vylepšiť. 

Kľúčové slová:

pracovné právo, zamestnanec, zamestnávateľ, konkurenčná doložka, konkurencia, 

skončenie zamestnania
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Abstract:

The aim of this thesis is to describe the current legal regulations of covenant 

not to compete in the Czech Republic and the USA - particularly in the states of New 

York and California, to refer to the advantages and disadvantages of these regulations 

and to think if these very different regulations could inspire each other in some areas. I 

decided to write half of the thesis about covenant not to compete in the USA because 

of my study experience in American law school where I understood more closely the 

common law system of law and because I did not find any Czech article which would 

write about this topic in the USA and I wanted to fill in this blank space. 

This thesis is devided into three parts. The first chapter is dedicated to the 

current wording of covenant not to compete in the Czech Republic. In the particular 

subchapters there are described the constitutional roots of covenant not to compete, 

which activities can be banned by the covenant not to compete, which information the 

employee must have acquired, with what types of employess the covenant can be 

entered into and in what area scope, what is the maximum time period during which 

the employee can be banned, what compensation the employer has to pay to the 
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employee and how the covenant can be terminated. The sources for this chapter were

mainly the Czech Labour Code, the scholarly articles on certain aspects of covenant 

not to compete and the judicial decisions of the courts. The second chapter is dedicated 

to the covenants not to compete in the USA. It contains the historical roots of the 

covenant, introduction to the American contract law, and how the covenant not to 

compete works in the states of New York and California to contrast the stark 

difference. The subchapter about New York is very rich on the case law because the

covenant is not stipulated in any statute but it only evolved from judicial decisions. 

The subchapter outlining the covenant not to compete in California is shorter as it 

discusses why all the covenants stipulated with the employees are void and against the 

public policy. The main sources for this chapter were judicial decisions and law 

review articles. The last chapter of this thesis encompasses the comparison of all three 

states and is a synopsis of my thoughts and opinions how each of them could be 

improved.
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