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Úvod

Konkurenční doložka je smluvním ujednáním
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem,
jehož účelem je chránit zájmy zaměstnavate-
le tím, že omezí po skončení pracovního
poměru výdělečnou činnost zaměstnance,
která by měla soutěžní povahu vůči zaměst-
navateli a která by mohla zaměstnavateli
závažným způsobem ztížit jeho činnost. Kon-
kurenční doložka je vzájemnou obligací (tzv.
synallagmatickým vztahem, kde obě strany
mají práva a jim odpovídající povinnosti).
Závazek zaměstnance nekonkurovat proto
musí být vyvážen protiplněním zaměstnava-
tele – poskytováním peněžitého vyrovnání ve
výši odpovídající nejméně průměrnému
výdělku zaměstnance, a to po celou dobu
trvání konkurenční doložky.

Právní úprava konkurenční doložky je zakot-
vena v § 310 a 311 zákoníku práce (zákona 
č. 262/2006, v platném znění; dále také jen
„ZP“), přičemž z ustanovení § 362 odst. 2 ZP
vyplývá kogentní povaha této právní úpravy.
Smluvní strany se proto nemohou od právní
úpravy konkurenční doložky odchýlit, pokud
to zákoník práce výslovně neumožňuje.

Právní úprava zákoníku práce je velmi struč-
ná a vzhledem k použití neurčitých pojmů
a nedostatku dosavadní judikatury není
postup v některých dílčích otázkách zcela jed-
noznačný. Účelem tohoto článku je pokusit se
na tyto dílčí otázky nalézt odpověď nebo na
ně minimálně upozornit a připravit tak pod-
klad pro další diskuzi.

Podmínky sjednání konkurenční
doložky

Zaměstnanci s přístupem 
k know-how zaměstnavatele

Konkurenční doložku nelze uzavřít obecně se
všemi zaměstnanci. Podle § 310 odst. 2 ZP
může konkurenční doložku uzavřít jen
zaměstnanec, od kterého to lze spravedlivě
požadovat s ohledem na povahu informací,
poznatků, znalostí pracovních a technologic-
kých postupů (zkráceně lze hovořit o know-
how), které získal v zaměstnání u zaměstna-
vatele. Pokud tato základní podmínka není
splněna, je celá doložka uzavřena v rozporu
se zákoníkem práce a tudíž neplatná (s ohle-
dem na platnou právní úpravu se ale bude
jednat „pouze“ o neplatnost relativní; k pro-
blematice relativní neplatnosti blíže v části
věnující se peněžitému vyrovnání). Další pod-
mínkou platné konkurenční doložky je, že
použití know-how zaměstnancem může
v konkurenčním prostředí závažným způso-
bem ztížit činnost zaměstnavatele. Splnění
těchto podmínek je nutné zkoumat indivi-
duálně s ohledem na všechny okolnosti kon-
krétního případu.

Přestože se jedná o základní podmínky platnos-
ti každé konkurenční doložky, není nám známa
žádná judikatura českých soudů, která by
zaměstnavatelům blíže vymezila, jakým způso-
bem mají hodnocení splnění podmínek provést.
V praxi proto dle našich zkušeností zaměstnava-
telé k této otázce přistupují relativně formálně
a doložky uzavírají se všemi zaměstnanci na urči-
té pozici, bez provedení dalšího hodnocení
možného know-how, ke kterému má zaměstna-
nec přístup, a případných dopadů při jeho užití
zaměstnancem na činnost zaměstnavatele.

Ze znění příslušného ustanovení zákoníku práce
lze dovodit, že zákonodárce předpokládá, že
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konkurenční doložka bude uzavřena nikoli na začátku
pracovního poměru, ale až po určité době, kdy zaměst-
nanec již získal přístup k know-how zaměstnavatele.
Tento předpoklad lze vyvodit i z toho, že konkurenční
doložku lze pod sankcí relativní neplatnosti uzavřít teprve
po uplynutí zkušební doby (viz § 310 odst. 2 ZP). V praxi
je však typické, že se konkurenční doložka sjednává právě
při nástupu do práce, a to v pracovní smlouvě, případně
v samostatné dohodě o konkurenční doložce (nicméně
i když je konkurenční doložka formálně součástí pracovní
smlouvy, jedná se o samostatný právní úkon). Pokud není
současně v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba,
domníváme se, že sjednání konkurenční doložky na
začátku pracovního poměru není problém za předpokla-
du, že s ohledem na sjednaný druh práce je zřejmé, že
zaměstnanec bude pravidelně s důležitým know-how
zaměstnavatele pracovat nebo k němu bude mít přístup –
i tak by ale splnění této podmínky mělo být posouzeno
individuálně.

Nemožnost současného sjednání zkušební
doby

Co naopak v praxi problém činí, je požadavek zaměstna-
vatelů na to, aby pracovní smlouva obsahovala jak zku-
šební dobu, tak i konkurenční doložku. Tento požadavek
je založen na skutečnosti, že zkušební doba je pro
zaměstnavatele většinou prakticky nezbytná a sjednání
konkurenční doložky až po jejím uplynutí pochopitelně
není jisté, neboť závisí na souhlasu zaměstnance.

Jelikož tento souběh zákoník práce výslovně zakazuje,
snaží se někteří zaměstnavatelé toto omezení obejít buď
sjednáním smlouvy o smlouvě budoucí (o budoucí kon-
kurenční doložce), případně tím, že pracovní smlouvu
obsahující konkurenční doložku uzavřou bez zkušební
doby, nicméně sjednají ji na dobu určitou (většinou
v délce trvání 4 až 6 měsíců) s možností jejího prodlou-
žení na dobu neurčitou po uplynutí sjednané doby (což
odpovídá úpravě § 65 odst. 2 ZP). Dle našeho názoru
existuje zejména v prvním případě relativně vysoké riziko,
že by takový postup byl shledán jako postup v rozporu se
zákoníkem práce (případně postup obcházející zákoník
práce), což by mohlo vést k relativní neplatnosti doložky.

Otázkou nicméně je, proč zákonodárce zvolil toto v kon-
textu Evropy celkem netradiční omezení. Vezmeme-li
v úvahu důvod takového omezení, kterým pravděpodob-
ně byla snaha zabránit situaci, aby zaměstnanec propuš-
těný v průběhu relativně krátké zkušební doby (tedy bez
možnosti získat ve větším rozsahu chráněné know-how),
byl následně konkurenční doložkou vázán a omezován ve

svém právu na výkon hospodářské činnosti. Dle našeho
názoru však pro tyto situace stačilo jednoduché omezení
v zákoníku práce, že sjednaná konkurenční doložka se neu-
platní v případě, kdy dojde ke zrušení pracovního poměru
během zkušební doby (byla-li současně sjednána).

Další omezení sjednání konkurenční doložky

Konkurenční doložka úzce souvisí s existujícím pracov-
ním poměrem (pracovněprávním vztahem). Je proto
otázkou, zda lze konkurenční doložku uzavřít i po jeho
skončení. Přestože existují názory, že to možné není, my
nevidíme důvod, proč by nemohly smluvní strany dolož-
ku uzavřít i v průběhu 12 měsíců po skončení pracovního
poměru za předpokladu, že délka konkurenčního omeze-
ní zaměstnance nepřesáhne období 1 roku od skončení
pracovního poměru, což je maximální doba jejího trvání
podle § 310 odst. 1 ZP. Přestože uzavření konkurenční
doložky po skončení pracovního poměru bude patrně
velmi výjimečné, lze si představit například situaci, kdy
uzavření doložky iniciuje zaměstnavatel, který se dozví, že
jeho konkurent oslovil bývalého zaměstnance s návrhem
na uzavření pracovní smlouvy.

Dalším omezením sjednání konkurenční doložky podle
zákoníku práce je požadavek písemné formy (§ 310 odst. 6
ZP). Nesplnění tohoto požadavku způsobí relativní
neplatnost doložky. Jelikož je písemná forma standardem
pro takto významnou dohodu, nečiní toto omezení
v praxi žádné problémy.

Posledním omezením platícím pro uzavření konkurenční
doložky je, že doložku nemohou uzavřít pedagogičtí pra-
covníci vyjmenovaní v § 311 ZP.

Zákoník práce naopak neomezuje uzavírání konkurenč-
ních doložek s mladistvými zaměstnanci – jediným ome-
zením tak obecná způsobilost k právním úkonům, která
vzniká dle § 6 odst. 1 ZP dosažením věku 15 let (v někte-
rých evropských zemích přitom není možné sjednat kon-
kurenční doložku se zaměstnanci mladšími 18 let). Dle
našeho názoru neplatí ani žádné omezení pro uzavření
konkurenční doložky se zaměstnanci pracujícími na zákla-
dě některé z dohod o pracích mimo pracovní poměr
(pokud jsou splněny ostatní podmínky, zejména přístup
k know-how zaměstnavatele), byť v praxi jsme se s tako-
vou situací doposud nesetkali.
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Obsah a další ujednání konkurenčních
doložek

Časové omezení konkurenční doložky

Maximální délka konkurenční doložky může činit 1 rok po
skončení pracovního poměru. V celé řadě evropských
států existuje možnost uzavření delší konkurenční dolož-
ky (např. v Maďarsku nebo Velké Británii).

Případné navýšení zákonného maxima (např. na 24 měsí-
ců) smluvním ujednáním povede k relativní neplatnosti.
Otázkou je, zda bude neplatné pouze ujednání o délce
trvání konkurenční doložky přesahující 1 rok, nebo zda se
bude jednat o neplatnost celé konkurenční doložky.
V souladu s § 41 občanského zákoníku (zákona č. 40/
/1964 Sb., v platném znění) bude odpověď záviset na
tom, zda je dohoda o délce konkurenční doložky odděli-
telná od dalších ustanovení doložky. Přikláníme se k závě-
ru, že v takovém případě bude neplatná celá konkurenční
doložka (obdobně jako při sjednání nepřiměřené smluvní
pokuty – viz níže). Přesto se ale domníváme, že bude zále-
žet na okolnostech každého konkrétního případu.

Územní omezení konkurenční doložky

Zákoník práce ani nám dostupná judikatura neřeší, na
jakém území má konkurenční doložka platit. Není tak
zcela jasné, zda doložka platí automaticky na celém
území České republiky (s ohledem na obecnou teritoriali-
tu českých předpisů včetně zákoníku práce), nebo pouze
na území, kde existuje relevantní trh způsobilý zaměstna-
vateli závažným způsobem ztížit jeho činnost za předpo-
kladu, že by na takovém trhu zaměstnanec vykonával
výdělečnou činnost soutěžní povahy. Současně není
jasné, zda území takového relevantního trhu může nao-
pak přesahovat hranice České republiky. S ohledem na
flexibilní charakter zákoníku práce se domníváme, že si
sami strany mohou území aplikace doložky sjednat, a to
i v širším nebo užším rozsahu než území České republiky.
Pokud dohoda o územním omezení konkurenční doložky
není uzavřena (není v doložce obsažena), platí dle naše-
ho názoru doložka pouze v rámci relevantního trhu, tedy
nikoli automaticky na celém území České republiky. Nao-
pak relevantní trh může přesahovat i hranice České
republiky, a v takových případech lze dle našeho názoru
dovodit aplikovatelnost konkurenční doložky i na zahra-
niční konkurenční činnost.

Věcné omezení konkurenční doložky

Konkurenční doložka platí pro všechny případy skončení
pracovního poměru (tedy s výjimkou zániku pracovního
poměru smrtí zaměstnance nebo zaměstnavatele, kdy
zaniká i samotná konkurenční doložka). Je ale možné, že
se smluvní strany dohodnou, že se doložka pro určitý pří-
pad skončení neuplatní vůbec (například při rozvázání
pracovního poměru z důvodu odchodu zaměstnance do
starobního nebo i invalidního důchodu), případně, že se
délka konkurenční doložky bude lišit v závislosti na důvo-
du rozvázání pracovního poměru ( jiná délka při výpově-
di dané zaměstnavatelem zaměstnanci z organizačních
nebo disciplinárních důvodů; nebo třeba v závislosti na
tom, zda je pracovní poměr rozvazován zaměstnancem
nebo zaměstnavatelem). Tato pravidla by nicméně měla
být vyvážená, jinak hrozí, že bude doložka napadena
z důvodu rozporu s dobrými mravy.

Konkurenční doložka se dle zákoníku práce vztahuje na
výkon výdělečné aktivity shodné s předmětem činnosti
zaměstnavatele anebo výdělečné aktivity, která by měla
vůči zaměstnavateli soutěžní povahu. Výdělečnou činnos-
tí se pro účely konkurenční doložky rozumí výkon práce
v pracovním poměru ( jiném pracovněprávním vztahu),
výkon jiné výdělečné činnosti (např. v pozici člena statu-
tárního nebo jiného orgánu apod.) a výkon obchodní
nebo jiné činnosti samotným zaměstnancem (zejm. na
základě živnostenského oprávnění nebo ve formě svo-
bodného povolání). Konkurenční doložka však kryje
nejen případy, kdy zaměstnanec vykonává přímo stejnou
nebo konkurenční činnost (například pokud si zaměstna-
nec sítě autobazarů otevře vlastní autobazar), ale i přípa-
dy, kdy se zaměstnanec na činnosti konkurenční společ-
nosti (provozovatele jiných autobazarů) podílí například
jako finanční ředitel (tedy kdy je samotná činnost zaměst-
nance (finanční řízení a poradenství) odlišná od činnosti
jeho předchozího zaměstnavatele (prodej automobilů)).
Tento závěr ale platí jen v případě, že u předchozího
zaměstnavatele měl zaměstnanec na základě své práce
přístup k know-how, jehož užití u nového zaměstnavatele
může původního zaměstnavatele závažně poškodit (ztížit
jeho činnost). Podle našeho názoru je přitom nerozhod-
né, zda u původního zaměstnavatele zaměstnanec vyko-
nával tu samou práci (v daném případě práci finančního
ředitele) či nikoli, byť první případ je v praxi nejčastější.
Podstatné je, aby měl zaměstnanec u původního zaměst-
navatele z důvodu svého zaměstnání přístup k know-how,
jehož použití při práci pro nového zaměstnavatele může
mít následky uvedené výše. Jako konkurenční činnost
naopak nebude možné posoudit situaci, kdy se bývalý
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zaměstnanec stane společníkem (akcionářem) konku-
renční společnosti, aniž by pro ni aktivně vykonával čin-
nost (analogicky dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
sp.zn. 2 Cdo 1652/97, které se zabývalo konkurenční čin-
ností zaměstnance v průběhu pracovního poměru).

V rámci konkurenční doložky je z důvodu právní jistoty
nanejvýš vhodné definovat, které výdělečné aktivity jsou
považovány za aktivity soutěžní povahy (tedy definovat,
jakou činnost vykonává zaměstnavatel). Lze tak lépe pře-
dejít případným sporům o určitost a tudíž i platnost
a vynutitelnost konkurenční doložky (v některých evrop-
ských zemích, např. Rakousku, je takové vymezení povin-
né). To je důležité zejména u společností, které provozují
více živností, přičemž zaměstnanec má přístup k know-
how pouze ohledně některé z nich. Podobným směrem
se ubíralo stanovisko soudu první a následně i druhé
instance v soudním řízení (v jehož rámci Nejvyšší soud
ČR odmítl dovolání –viz rozhodnutí sp.zn. 21 Cdo
1679/2006), kdy okresní soud shledal konkurenční
doložku neplatnou právě pro její neurčitost, a to s ohle-
dem na rozsah činnosti zaměstnavatele vymezené
v obchodním rejstříku, a krajský soud toto rozhodnutí
potvrdil, přičemž zdůraznil, že konkurenční doložka ome-
zovala zaměstnance také v předmětech činnosti, se který-
mi se při práci pro zaměstnavatele nesetkal s tím, že tako-
vé omezení je nepřípustné. S ohledem na tehdy platnou
právní úpravu se jednalo o neplatnost absolutní.

Pro úplnost uvádíme, že bez ohledu na skutečnost, zda je
konkurenční doložka uzavřena či nikoli, musí zaměstna-
nec po skončení pracovního poměru respektovat zákaz
nekalé soutěže podle příslušných ustanovení obchodního
zákoníku (§ 44 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném
znění), zejména pokud jde o zákaz porušování obchodní-
ho tajemství (§ 51 obchodního zákoníku).

Přiměřené peněžité vyrovnání

Součástí konkurenční doložky musí být ujednání o povin-
nosti zaměstnavatele hradit zaměstnanci přiměřené
peněžité vyrovnání, jehož výše nesmí být nižší než 100 %
průměrného výdělku zaměstnance. Přestože horní hrani-
ce peněžitého vyrovnání není omezena, v praxi jsme se
dosud nikdy s vyšším než minimálním vyrovnáním neset-
kali. Přesto je vhodné poznamenat, že česká právní úpra-
va je pro zaměstnance výhodná – není nám známo, že by
v jiném evropském státě byla jako obecná minimální výše
peněžitého vyrovnání stanovena výše předchozího (prů-
měrného) výdělku. Zajímavě řeší výši peněžitého vyrov-
nání Švédsko, kde se jako kompenzace doplácí rozdíl
mezi předchozí mzdou a příjmem dosahovaným u nové-

ho zaměstnavatele, avšak zaměstnavatel má možnost
sjednat kompenzaci ve výši 60 % předchozího výdělku
zaměstnance (tuto možnost využívají zaměstnavatelé,
pokud předpokládají, že u zaměstnance dojde k výrazné-
mu propadu v příjmu). Řada států (např. Polsko, Rakous-
ko nebo Maďarsko) nestanoví pevnou částku vyrovnání,
ale váže jeho přiměřenost na konkrétní okolnosti každého
případu. Například v Itálii se soudy spokojují s kompen-
zací již od 10 % předchozího výdělku zaměstnance (obvy-
kle italské soudy přiznávají 15–35 %).

Spornou může být otázka, jak posoudit konkurenční
doložku, která ujednání o peněžitém vyrovnání neobsa-
huje. Nejvyšší soud ČR ve svém nedávném rozhodnutí
(sp.zn. 21 Cdo 2362/2009) došel k závěru, že taková
konkurenční doložka je celá relativně neplatná s tím, že
neplatnosti se může dovolat pouze zaměstnanec, tedy
účastník, kdo je doložkou dotčen ve svých právech
a povinnostech (za předpokladu, současně neplatnost
nezpůsobil sám – viz § 20 ZP). Dle názoru odvolacího
osudu, který Nejvyšší soud ČR neodmítl, nemá ustanove-
ní § 310 odst. 1 ZP za cíl ex lege nahrazovat chybějící část
konkurenční doložky (tedy že by okolnost, že nedošlo ke
sjednání výše peněžitého vyrovnání, bylo možné překo-
nat převzetím zákonné úpravy). Soud dále potvrdil, že
pokud zaměstnanec neplatnost neuplatní (v posuzova-
ném případě zaměstnanec na platnosti doložky trval,
neboť se patrně chtěl domoci peněžitého vyrovnání), je
třeba takovou doložku – navzdory vadě, kterou je posti-
žena – považovat za platnou, a to v té podobě (a s těmi
právy a povinnostmi z ní vyplývajícími), v jaké byla uza-
vřena. Jinými slovy je zaměstnanec povinen i takovou
doložku respektovat, a pokud by ji například porušil,
hrozí mu sjednané sankce (povinnost nahradit škodu,
případně i zaplatit smluvní pokutu, byla-li sjednána). Na
tento aspekt relativní neplatnosti je třeba vždy pamato-
vat, a to i v souvislosti s ostatními případnými porušeními
kogentní úpravy zákoníku práce, která jsou zmíněna
i v tomto článku. Je ale nutné upozornit, že dojde-li v sou-
vislosti s konkurenční doložkou k porušení (nedodržení)
zákona (bez ohledu, zda byla relativní neplatnost uplat-
něna či nikoli), může se jednat o přestupek, resp. správní
delikt na úseku pracovního poměru nebo dohod o pra-
cích konaných mimo pracovní poměr podle § 12, resp.
25 zákona o inspekci práce (zákona č. 251/2005 Sb.,
v platném znění), za který je možné uložit zaměstnavate-
li pokutu až do výše 300 000 Kč. S otázkou relativní
neplatnosti je spojen ještě jeden aspekt, který není dle
našeho názoru dosud judikaturou českých soudů jedno-
značně vyřešen, a tím je počátek tříleté promlčecí lhůty,
v jejímž rámci lze neplatnost uplatnit. Není totiž jasné,
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zda tato lhůta začíná běžet již uzavřením konkurenční
doložky, nebo až v den, kdy se začaly realizovat vzájemné
závazky vyplývající z konkurenční doložky. S ohledem na
skutečnost, že konkurenční doložka může být uzavřena
řadu let před skončením pracovního poměru, je druhý
závěr pro zaměstnance jednoznačně výhodnější.

Pro úplnost uvádíme, že se výše uvedený závěr Nejvyšší-
ho soudu ČR vztahuje jen pro doložky uzavřené po 
31. 12. 2006, kdy v pracovněprávních vztazích platí rela-
tivní neplatnost podle zákoníku práce (s určitými výjim-
kami platnými do dubna 2008, kdy byl vydán nález Ústav-
ního osudu ČR publikovaný pod č. 113/2008 Sb.).
Doložky uzavřené do konce roku 2006 v rozporu s tehdy
účinnými předpisy (včetně doložek, které neobsahují
ujednání o peněžitém vyrovnání) jsou absolutně neplatné
a smluvní strany jimi nejsou vázány. Nicméně podle roz-
hodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4601/2007
nelze vyloučit, že i v takovém případě zaměstnanci náleží
náhrada škody odpovídající peněžitému vyrovnání za
předpokladu, že je zaměstnanec schopen prokázat, že se
(neplatnou) konkurenční doložkou řídil, tedy že odmítl
nabídku konkurenční společnosti na uzavření pracovní
smlouvy. Tento závěr je založen na ustanovení, dle které-
ho nemůže být neplatnost právního úkonu zaměstnanci
na újmu, pokud neplatnost nezpůsobil výlučně sám;
vznikne-li zaměstnanci následkem takového neplatného
právního úkonu škoda, je zaměstnavatel povinen ji nahra-
dit – viz § 243 odst. 4 starého zákoníku práce č. 65/1965
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Citované ustanovení
odpovídá § 19 odst. 2 ZP, které nicméně nelze vztáhnout
na situaci, kdy není relativní platnost konkurenční dolož-
ky zaměstnancem uplatněná, neboť v takovém případě je
doložka platná.

Splatnost finančního vyrovnání je věcí dohody zaměstna-
vatele a zaměstnance; není-li takové dohody, pak platí 
§ 310 odst. 1 ZP, dle kterého je peněžité vyrovnání splat-
né pozadu za měsíční období. Domníváme se, že z této
věty lze dovodit, že peněžité vyrovnání je splatné obdob-
ně jako mzda, tedy v nejbližším pravidelném výplatním
termínu po skončení měsíčního období. Otázkou je, zda
lze bez dalšího dovodit, že pro vyplácení peněžitého
vyrovnání platí i další podmínky dohodnuté pro vypláce-
ní mzdy, mimo jiné například že se vyplácí bankovním
převodem a že postačuje, pokud je ve výplatní termín
peněžité vyrovnání odesláno z účtu zaměstnavatele, niko-
li již připsáno na účet zaměstnance. V praxi jsme se ale
doposud nesetkali s tím, že by to některá ze stran zpo-
chybňovala. V každém případě platí, že peněžité vyrov-
nání má z pohledu daňových předpisů stejný režim jako

mzda (podléhá dani ze závislé činnosti a zákonným odvo-
dům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění).
Pokud pracovní poměr skončí v průběhu kalendářního
měsíce (nikoli poslední den kalendářního měsíce), je
nutné peněžité vyrovnání poskytovat nikoli za kalendářní,
ale běžný měsíc, není-li jiné dohody.

Smluvní pokuta

Součástí obsahu konkurenční doložky může být i smluvní
pokuta zajišťující závazek zaměstnance nevykonávat kon-
kurenční výdělečnou činnost, pokud se tak smluvní strany
dohodnou (což bývá v praxi standardem).

Zákoník práce (§ 310 odst. 3) stanoví, že výše smluvní
pokuty musí být přiměřená povaze a důležitosti know-
how, ke kterému má zaměstnanec v průběhu zaměstnání
u zaměstnavatele přístup a potenciálnímu stupni závaž-
nosti ztížení zaměstnavatelovy činnosti při uplatnění
tohoto know-how zaměstnancem. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že soud nemá moderační právo a nemůže tedy
smluvní pokutu přiměřeně snížit (což naopak platí v řadě
evropských zemí, mimo jiné v Polsku nebo Rakousku), lze
dovodit, že nepřiměřená výše smluvní pokuty má za
následek neplatnost celé konkurenční doložky (tento
závěr nicméně nebyl dle našich informací potvrzen soud-
ním rozhodnutím, a to ani s ohledem na doložky uzavře-
né před rokem 2007, kdy platila absolutní neplatnost
právních úkonů).

Při sjednávání výše smluvní pokuty je nutné zkoumat kon-
krétní okolnosti každého případu. Obecně lze říci, že
smluvní pokuta patrně nebude přiměřená, pokud její výše
přesáhne celkovou výši peněžitého vyrovnání, kterou
musí zaměstnavatel zaplatit za celou dobu trvání konku-
renční doložky). Dle našeho názoru je vhodnější odvodit
výši smluvní pokuty od okamžiku, kdy zaměstnanec svůj
závazek poruší (porušení zákazu konkurence ihned po
skončení pracovního poměru může být pro zaměstnava-
tele mnohem závažnější, než když k porušení dojde až
během posledního měsíce aplikace konkurenční dolož-
ky). Namísto pevně sjednané smluvní pokuty je tedy
možné dohodnout, že výše pokuty bude klesat třeba
o jednu dvanáctinu za každý měsíc, kdy zaměstnanec svůj
závazek v rámci dvanáctiměsíčního období konkurenční
doložky plní ( jinými slovy, čím později od skončení pra-
covního poměru dojde k porušení povinnosti ze strany
zaměstnance, tím bude výše smluvní pokuty nižší).

V souvislosti se smluvní pokutou je zajímavé zmínit, že
například v Belgii může být nový zaměstnavatel povinen
smluvní pokutu zaplatit, pokud věděl o vázanosti zaměst-
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nance konkurenční doložkou a aktivně zaměstnanci nabí-
dl pracovní příležitost se záměrem využít know-how zís-
kané zaměstnancem v předchozím zaměstnaní, a to za
účelem „přetažení“ nových klientů (důkazní břemeno
však má předchozí zaměstnavatel); obdobné pravidlo
platí i podle anglického práva. V České republice obdob-
nou výslovnou úpravu nemáme, nicméně v praxi není
zcela výjimečné, že se nový zaměstnavatel zaváže zaměst-
nanci, že jej zaplacením smluvní pokuty z uzavřené kon-
kurenční doložky „vykoupí“. Jedná se nicméně o dobro-
volný závazek zaměstnavatele, pro něhož uzavření
pracovní smlouvy s předmětným zaměstnancem převáží
zaplacení smluvní pokuty.

Podle výslovného ustanovení § 310 odst. 3 ZP závazek
zaměstnance nekonkurovat zanikne zaplacením smluvní
pokuty. Zákoník práce tedy nestanoví, že by zaplacením
smluvní pokuty (nebo samotným porušením závazku
zaměstnance, kdy nicméně podle našeho názoru zaniká
povinnost zaměstnavatele poskytovat peněžité vyrovná-
ní) došlo k ukončení celé konkurenční doložky. Je proto
otázkou, zda může zaměstnavatel požadovat zaplacení
smluvní pokuty opakovaně v případě, kdy se zaměstna-
nec v době mezi prvním porušením a zaplacením smluv-
ní pokuty (což může být období trvající i řadu měsíců)
dopustí dalšího porušení svého závazku nekonkurovat.
V praxi jsme se s takovým případem dosud nesetkali a ani
nám není známa žádná soudní judikatura, která by se
touto záležitostí zabývala. Vedle smluvní pokuty může
zaměstnavatel požadovat i náhradu škody způsobené
porušením závazku nekonkurovat ze strany zaměstnance,
a to i v částce přesahující smluvní pokutu. Toto právo ale
musí být v doložce sjednáno (viz § 545 odst. 2 občanské-
ho zákoníku).

Zánik konkurenční doložky

Vedle ukončení konkurenční doložky (závazku zaměst-
nance) z důvodu zaplacení smluvní pokuty v důsledku
porušení doložky (kdy dle našeho názoru zaniká závazek
zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci peněžité vyrov-
nání) upravuje výslovně zákoník práce i odstoupení od
konkurenční doložky zaměstnavatelem a její výpověď
zaměstnancem.

Odstoupení od konkurenční doložky

Dle § 310 odst. 4 ZP může zaměstnavatel od konkurenč-
ní doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního
poměru. Toto ustanovení je vykládáno dvojím způsobem
– většina komentářů (např. i „šedivý“ komentář C. H.

Beck, kde byla příslušná část komentáře zpracována
JUDr. Bělinou), a dle našich informací i soudci Nejvyššího
soudu ČR, je vykládá nikoli jako obecné zmocnění pro
odstoupení, ale pouze jako časové omezení, kdy může
k odstoupení dojít, bylo-li v konkurenční doložce sjedná-
no. Druhý menšinový názor (dle našich informací zastá-
ván mimo jiné některými právníky Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR) naopak považuje dané ustanovení
za právní základ odstoupení bez nutnosti jeho výslovné-
ho sjednání v doložce.

My se kloníme k prvnímu výkladu. Pokud má proto
zaměstnavatel zájem na možnosti odstoupení, domnívá-
me se, že je nutné odstoupení výslovně v doložce sjednat.
Při ukončování pracovního poměru se zaměstnancem
pak musejí zaměstnavatelé pamatovat, že je nutné písem-
né odstoupení (viz § 310 odst. 6 ZP) doručit zaměstnanci
před skončením pracovního poměru. To prakticky zname-
ná, že odstoupení musí být součástí okamžitého zrušení
pracovního poměru (pokud nebylo předáno samostatně
před předáním okamžitého zrušení). V případě výpovědi
pak dostačuje, pokud je odstoupení doručeno kdykoli
v průběhu výpovědní doby. V rámci Evropy existuje i bene-
volentnější přístup, který umožňuje, aby zaměstnavatel
například i po skončení pracovního poměru sám rozhodl,
zda využije konkurenční doložku po celou dobu, která byla
původně v doložce sjednána (např. v Holandsku), případ-
ně aby od ní odstoupil (např. ve Švédsku).

Přestože to zákoník práce neupravuje, je možné, aby bylo
odstoupení od konkurenční doložky sjednáno i ve pro-
spěch zaměstnance. V praxi jsme se nicméně s takovou
situací dosud nesetkali.

Výpověď konkurenční doložky

Zatímco pro odstoupení zaměstnavatele není nutné mít
kvalifikovaný důvod (pokud se na něm smluvní strany
nedohodnou), může zaměstnanec konkurenční doložku
dle § 310 odst. 5 ZP vypovědět pouze v případě, že je
zaměstnavatel v prodlení s vyplacením peněžitého vyrov-
nání nebo jeho části, a to po dobu delší než 15 dnů.

Pokud zaměstnanec odstoupí – což je jeho právo a nikoli
automatický důsledek prodlení zaměstnavatele – zaniká
konkurenční doložka prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi. Do té doby platí jak
závazek zaměstnance nekonkurovat, tak i závazek
zaměstnavatele poskytovat mu peněžité vyrovnání. Stej-
ně jako odstoupení zaměstnavatel, i výpověď zaměstnan-
ce musí být písemná, jinak je podle § 310 odst. 6 ZP
neplatná (relativně).
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Výpověď konkurenční doložky ve prospěch zaměstnavate-
le není možná; pokud by ale byla sjednána, šlo by takové
ujednání považovat za ujednání o odstoupení od doložky.

Další způsoby zániku konkurenční doložky

K zániku konkurenční doložky může dojít i vzájemnou doho-
dou stran. Dohodou může konkurenční doložka zaniknout
kdykoli (i po skončení pracovního poměru), je ale nutné
dodržet písemnou formu takového právního úkonu.

Posledním způsobem zániku konkurenční doložky je
samotný zánik pracovního poměru, a to smrtí zaměst-
nance, případně i smrtí zaměstnavatele – fyzické osoby,
pokud nedochází k pokračování v živnosti podle přísluš-
ných živnostenských předpisů. Pokud dojde k zániku
zaměstnavatele – právnické osoby s právním nástupnic-
tvím, přecházejí na právního nástupce i práva a povin-
nosti vyplývající z konkurenční doložky.

Závěr

Obecně je konkurenční doložka považována za zásadní
zásah do práva zaměstnance na svobodný výkon hospo-
dářské činnosti zaručené ústavními předpisy. Přestože lze
s takovým názorem souhlasit, je vhodné upozornit, že
český zákoník práce přiznává zaměstnancům – ve srovná-
ní s jinými evropskými státy – relativně rozsáhlá práva,
což platí zejména ohledně výše peněžitého vyrovnání
odpovídající jejich průměrnému výdělku. Jako podklad
pro tento závěr lze použít i následující shrnutí právní
úpravy několika evropských států.

Problematika právní regulace
konkurenčních doložek ve vybraných
evropských státech

Přehled zkušeností z jiných evropských států připravený
v srpnu 2010 advokátní kanceláří PRK Partners na zákla-
dě informací poskytnutých ostatními členskými kancelá-
řemi aliance Ius Laboris**, které se zaměřují na poraden-
ství v oblasti lidských zdrojů.

Slovensko

Sjednání konkurenční doložky pro dobu po skončení pra-
covního poměru podle slovenského práva není možné.
Slovenský zákoník práce stanoví omezení aktivit zaměst-
nance konkurujících zaměstnavateli jen po dobu trvání
pracovního poměru (obdobně jako § 304 českého záko-
níku práce). Uvedené omezení se vztahuje na všechny

zaměstnance a na jakékoli aktivity u jiného zaměstnavate-
le se stejným předmětem podnikání. Soudní výklad
pojmu „zaměstnavatel se stejným předmětem podnikání“
je do značné míry formální, za rozhodující se považuje
zápis v obchodním rejstříku a nezkoumá se blíže reálná
soutěžní povaha posuzovaných aktivit, např. u prodeje
zboží se nerozlišuje druh výrobků (automobily versus
hračky).

Konkurenční doložka omezující aktivity zaměstnance po
skončení pracovního poměru nemůže být platně sjedná-
na. Pokud přesto byla uzavřena, je nevymahatelná
a zaměstnavatel může být dokonce za sjednání takové
doložky pokutován inspektorátem práce až do výše 
100 000 EUR.

Zaměstnavatel nemá možnost po skončení pracovního
poměru zabránit zaměstnanci ve výkonu práce pro kon-
kurenčního zaměstnavatele nebo v založení vlastního
podnikání ve stejné oblasti. Podle slovenského práva by
se jednalo o nepřípustný zásah do práva na práci. Jediná
regulace vztahující se v této oblasti na bývalého zaměst-
nance jsou ustanovení proti nekalé soutěži zakotvená
v obchodním zákoníku, zejména pak povinnost zachovat
obchodní tajemství zahrnující know-how zaměstnavatele.
Povinnost zdržet se nekalosoutěžních aktivit trvá i po
ukončení pracovního poměru.

Podklady poskytl Peter Varga, AK PRK Partners,
www.prkpartners.com

Maďarsko

Konkurenční doložka může být sjednána mezi zaměstna-
vatelem a zaměstnancem, avšak není možné tak učinit
jednostranně vůči všem zaměstnancům. Konkurenční
doložka může být sjednána i ústně, avšak z důvodu práv-
ní jistoty se doporučuje písemná forma a maximální délka
trvání konkurenční doložky jsou 3 roky.

Zaměstnanec má nárok na kompenzaci, jejíž výši ovlivňu-
je kvalifikace, osobní schopnosti zaměstnance a předmět
podnikání zaměstnavatele. Vyšší kvalifikace obvykle zvy-
šuje částku kompenzace, na druhé straně rozličné znalos-
ti a dovednosti mohou kompenzaci i snížit, jelikož
zaměstnanec má předpoklady uplatnit se v jiném než
zakázaném oboru. S přihlédnutím k výše uvedeným okol-
nostem judikatura stanovuje nejnižší přiměřenou kom-
penzaci v rozmezí 20–50 % výdělku. Specifické je maďar-
ské právo v tom smyslu, že nevylučuje poskytnutí
kompenzace jinak než v penězích (např. formou výrobků
či služeb).
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Odstoupit od konkurenční doložky může zaměstnavatel,
pouze pokud si takovou možnost v dohodě výslovně
vymínil, v opačném případě musí svůj závazek dodržet.

Smluvní pokutu pro zajištění konkurenční doložky je
možné sjednat. Pokud je uplatněna, konkurenční doložka
zaniká jejím zaplacením.

Podklady poskytla Kinga Zempléni, AK PRK Partners**,
www.prkpartners.com

Polsko

Konkurenční doložka může být sjednána pro omezení
vlastních výdělečných aktivit zaměstnance stejně jako
výkonu práce a poskytování služeb pro konkurující sub-
jekty, a to pouze se zaměstnanci, kteří přicházejí do styku
s citlivými informacemi souvisejícími s podnikáním
zaměstnavatele. Zajímavostí je možnost zaměstnavatele
skončit pracovní poměr, pokud zaměstnanec odmítne
konkurenční doložku sjednat.

V případě konkurenční doložky vztahující se k době po
skončení pracovního poměru přísluší zaměstnanci za
výše uvedené omezení finanční kompenzace, a to nejmé-
ně ve výši 25 % jeho výdělku (zahrnujícímu i předchozí
bonusy).

Na rozdíl od české úpravy není délka trvání konkurenční
doložky po skončení pracovního poměru omezena. Záva-
zek zaměstnance z konkurenční doložky nicméně zaniká
ve chvíli, kdy zaniká konkurenční ohrožení zaměstnavate-
le výkonem aktivit bývalého zaměstnavatele. Závazek
zaměstnavatele poskytovat kompenzaci po sjednanou
dobu však ani v tomto případě nezaniká a taková regula-
ce působí preventivně proti sjednání doložky na nepři-
měřeně dlouhou dobu.

Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit
pouze v případě, kdy byla taková možnost výslovně sjed-
nána ve smlouvě, a to jen po dobu trvání pracovního
poměru. Konkurenční doložka může také zaniknout
v případech explicitně sjednaných v konkurenční doložce,
např. skončení pracovního poměru z důvodu hrubého
porušení pracovní kázně.

Smluvní pokuta může být sjednána pouze pro porušení
závazku z konkurenční doložky a podléhá moderačnímu
právu soudu (dle konkrétních okolností případu ji může
snížit).

Podklady poskytl Grzegorz Ruszczyk, AK Bartģomiej
Raczkowski Kancelaria Prawa Pracy, www.raczkowski.eu

Německo

Konkurenční doložku sjednává zaměstnavatel se zaměst-
nancem za účelem chránit své zájmy po skončení pracov-
ního poměru; během pracovního poměru totiž povinnost
zaměstnance zdržet se konkurenčních aktivit vůči zaměst-
navateli vyplývá přímo ze zákona. Maximální délka trvání
konkurenční doložky jsou 2 roky.

Kompenzace zaměstnanci za toto omezení musí činit
minimálně 50 % výdělku zahrnující veškerá finanční i nefi-
nanční ohodnocení. Velmi odlišné od ostatní právních
řádů je automatická redukce výdělku pro případ, kdy
nový výdělek zaměstnance v součtu s finanční kompenza-
cí přesahuje o 10 % a více poslední dosažený výdělek
(pokud byl zaměstnanec nucen změnit bydliště, pak se
koeficient zvyšuje na 25 %).

Konkurenční doložka může za určitých podmínek zpětně
pozbýt platnosti, například pokud pracovní poměr skončí
z důvodu hrubého porušení pracovní smlouvy ze strany
zaměstnavatele a zaměstnanec písemně upozorní zaměst-
navatele, že konkurenční doložkou není dále vázán.

Zaměstnavatel může odstoupit od konkurenční doložky
kdykoli v průběhu trvání pracovního poměru. Nicméně,
zaměstnavatel je povinen odstoupení od konkurenční
zaměstnanci oznámit zaměstnanci nejméně 12 měsíců
před skončením pracovního poměru. Nedodrží-li zaměst-
navatel uvedenou lhůtu a oznámí-li zaměstnanci odstou-
pení např. jen 1 měsíc před skončením pracovního pomě-
ru, pak má zaměstnanec právo na kompenzaci ve výši 
11 měsíčních průměrných výdělků.

Na druhé straně, pokud je zaměstnanec propuštěn
z organizačních důvodů, má právo ve lhůtě 1 měsíce kon-
kurenční doložku bez sankce vypovědět. Jedinou mož-
ností jak odvrátit tento postup zaměstnance je zavázat se
k poskytnutí kompenzace ve výši 100 % celkového výděl-
ku po celou dobu trvání konkurenční doložky.

V doložce může být sjednána smluvní pokuta zajišťující
závazek zaměstnance nekonkurovat. Povinnost uhradit
pokutu platí i opakovaně za každé jednotlivé porušení
závazku – na rozdíl od české právní úpravy tak závazek
zaměstnance zaplacením smluvní pokuty nezaniká.

Podklady poskytl Christoph Crisolli, AK Kliemt & Voll-
städt, www.kliemt.de

Rakousko

Konkurenční doložka může být uzavřena pouze za před-
pokladu, že zaměstnanec dosahuje určité výše výdělku
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stanovené pracovněprávními předpisy a je plnoletý. Zají-
mavé rovněž je, že konkurenční doložka stejně jako pra-
covní smlouva může být dle rakouského práva uzavřena
ústně.

Maximální délka trvání konkurenční doložky je 1 rok.
Odstoupení od konkurenční doložky není možné, může
tedy zaniknout jedině dohodou obou stran nebo jejím
splněním.

V případě, kdy zaměstnavatel skončí pracovní poměr bez
udání důvodů, je povinen poskytovat kompenzaci ve výši
dosavadního výdělku zaměstnance. Ve všech ostatních
případech může být kompenzace nižší, avšak zaměstna-
vatel musí dbát na rovnováhu právního vztahu založené-
ho konkurenční doložkou.

Zaměstnavatel ztrácí možnost vymáhat plnění konku-
renční doložky v případech, kdy dá zaměstnanci důvod
k okamžitému zrušení pracovního poměru anebo skončí
pracovní poměr bez udání důvodů, ledaže by se zaměst-
navatel zavázal k finanční kompenzaci ve výši 100 %
výdělku po celou dobu trvání konkurenční doložky.

Závazek zaměstnance z konkurenční doložky lze zajistit
smluvní pokutou, která však podléhá moderačnímu
právu soudu. Vídeňský pracovní soud považuje obvykle
smluvní pokutu za přiměřenou, pokud nepřesahuje 
6 hrubých mezd zaměstnance.

Podklady poskytla Natalie Seitz, AK Kunz Schima Wallen-
tin, www.ksw.at

Rusko

Konkurenční doložka není zásadně platná a tedy vynuti-
telná, jelikož ruský právní řád takovou dohodu považuje
za zásah do jednoho z hlavních principů pracovního
práva zakotveného v článku 2 ruského zákoníku práce,
a to práva na práci. Konkurenční doložku není dokonce
možné sjednat ani na dobu trvání pracovního poměru.
V praxi zejména mezinárodních společností se do pra-
covních smluv konkurenční doložka zahrnuje alespoň
jako morální závazek na straně zaměstnance.

Podklady poskytla Olga Pimanova, AK ALRUD Law Firm,
www.alrud.com

Velká Británie

Aby byla konkurenční doložka platná, musí existovat
oprávněný obchodní zájem zaměstnavatele na ochraně
před aktivitami zaměstnance soutěžní povahy a doložka
nesmí překračovat rámec nutný pro ochranu práv
zaměstnavatele. Platnost konkurenční doložky podléhá
vždy testu podle výše uvedených kritérií, a to v závislosti
na konkrétních okolnostech každého případu. Anglická
právní úprava ( jako i v jiných oblastech) se tak značně liší
od ostatních evropských úprav. Doložka je dále nevyma-
hatelná v případě, kdy byl zaměstnavatelem skončen pra-
covní poměr v rozporu se zákonem.

Zaměstnavatel se kvůli výše uvedeným kritériím musí zdr-
žet omezení, které by překračovalo přiměřenou míru pro
ochranu jeho oprávněných obchodních zájmů. Pokud by
překročil tuto mez přiměřenosti, pak by došlo k neplat-
nosti celé doložky. Omezení zaměstnance se tak může
zúžit pouze na zákaz přijímání nabídek od současných
anebo bývalých klientů zaměstnavatele, nebo zákaz kon-
taktování současných anebo bývalých klientů zaměstna-
vatele (přijmout nabídku, kterou neinicioval, může),
nebo zákazu „přetahování“ zaměstnanců, kteří byli jeho
kolegy. Samotný generální zákaz konkurence je až nejvyš-
ším stupněm, u kterého je ale logicky nejvyšší riziko
neplatnosti. Obdobně se posuzuje i doba, na kterou je
konkurenční doložka sjednána, a to dle jednoduchého
pravidla „čím delší, tím větší riziko neplatnosti“ (přesné
limity ale neexistují a i tříletá doložka tak může být –
v závislosti na případu – platná).

Zajímavým postřehem z britské právní úpravy je skuteč-
nost, že nový zaměstnavatel může nést odpovědnost za
zaměstnance, pokud ho vědomě naváděl k porušení jeho
dohody nebo k jinému nezákonnému chování.

Podklady poskytl Gareth Brahams, AK Lewis Silkin LLP,

Celkový materiál o konkurenčních doložkách ve většině
evropských států i třetích zemích, případně další materiá-
ly srovnávající právo jednotlivých států, lze nalézt na
http://www.iuslaboris.com/Menu/Publications.

Maďarská pobočka PRK Partners není členem Ius Laboris.


