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OMEZENÍ JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI 
ZAMĚSTNANCE
Mgr.	Michal	Vrajík,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

Většina zaměstnanců pracuje v jednom pracovněprávním vztahu pro jednoho zaměstna-
vatele. V tomto vztahu si zajišťují prostředky na obživu svou i své rodiny a v zájmu vyvážení 
pracovního a soukromého života se již po práci dalšími výdělečnými aktivitami nezabývají. 
Někteří zaměstnanci nicméně z různých důvodů další výdělečné aktivity vykonávají, ať již 
proto, že pracují pouze na částečný úvazek a další činností vyplňují volná místa v kalendáři, 
nebo si chtějí brigádně přivydělat na lepší živobytí, nebo se chystají začít podnikat a vedle 
těchto příprav zároveň pracují.

Tyto další výdělečné aktivity zaměstnavatelé zpravidla nevidí rádi, protože mohou zaměst-
nance do jisté míry vyčerpávat, zaměstnanec takto může pracovat pro potenciální konkurenty, 
nebo se jimi zaměstnanec může připravovat na ukončení pracovněprávního vztahu. Mohou 
je však zaměstnavatelé v souladu se zákoníkem práce1 omezit, podmínit, nebo dokonce zcela 
zakázat? A pokud ano, za jakých podmínek? Právě těmto otázkám bude věnován následující 
článek.

PRÁVO NA SVOBODNOU VOLBU POVOLÁNI VERSUS SVOBODA 
VLASTNICTVÍ
Základní odpověď na výše uvedené otázky je třeba hledat nikoliv v zákoníku práce, ale v Lis-
tině základních práv a svobod2, konkrétně v jejím článku 26 odst. 1 až 3, který stanoví, že 
„každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat 
a provozovat jinou hospodářskou činnost. Zákon může stanovit podmínky a omezení pro 
výkon určitých povolání nebo činností. Každý má právo získávat prostředky pro své životní 
potřeby prací.“

Vedle tohoto ustanovení je třeba odkázat na článek 11 odst. 1 Listiny základních práv 
a svobod, podle něhož „každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má 
stejný zákonný obsah a ochranu.“

Z výše uvedených ustanovení je patrné, že zaměstnanec	má	ústavně	zaručené	právo	
svobodně	si	zvolit	povolání,	podnikat	a	pracovat. Zaměstnavatel má oproti tomu 
ústavně zaručené právo nerušeně vlastnit majetek. Tato dvě práva se přitom mohou dostat 
do vzájemného střetu, pokud se zaměstnanec rozhodne vedle pracovněprávního vztahu 
u zaměstnavatele například podnikat a namísto práce se přednostně věnuje svému podnikání.

1   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
2   Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svo-

bod jako součásti ústavního pořádku České republiky.
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Tuto možnou kolizi výslovně	řeší	zákoník	práce, konkrétně § 304, který stanoví ome-
zení	vedlejší	výdělečné	činnosti	zaměstnance. Obecné pravidlo tedy zní, že zaměstna-
nec	je	oprávněn	bez	dalšího	vykonávat	vedle	svého	zaměstnání	vedlejší	výdělečnou	
činnost,	ledaže	mu	to	zákoník	práce	zakazuje	nebo	tuto	vedlejší	výdělečnou	činnost	
omezuje,	resp.	podmiňuje	souhlasem	zaměstnavatele. Samozřejmě zaměstnanec musí 
tuto vedlejší výdělečnou činnost vykonávat tak, aby neohrožovala stávající pracovněprávní 
vztah, tj. aby zaměstnanec mohl řádně konat práci pro svého zaměstnavatele.

PŘÍKLAD 1
Pan Slavík pracuje u společnosti Bomba, s. r. o., v pracovněprávním vztahu s rovnoměrně 
rozvrženou pracovní dobou od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 16:30 (s půlhodinovou 
přestávkou na jídlo a oddech). Pan Slavík může vedle tohoto pracovněprávního vztahu 
přijmout i jinou nabídku práce (za dodržení podmínek a omezení podle zákoníku práce 
– k tomu viz další výklad), ale nemůže jít pojmově o práci, která by byla konána v době 
od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30. Pak by totiž pan Slavík nutně docházel jen do jed-
noho zaměstnání a ve druhém by se dopouštěl neomluvené absence, za což by s ním 
zaměstnavatel mohl ukončit pracovní poměr.

Řešením není ani to, pokud by druhé zaměstnání pana Slavíka nevyžadovalo jeho pří-
tomnost na pracovišti – například by pan Slavík byl sice na pracovišti společnosti Bomba, 
s. r. o., ale z počítače zaměstnavatele by byl přihlášen v e-mailové schránce druhého 
zaměstnavatele a vyřizoval jeho pracovní věci. Pak by se totiž pan Slavík dopouštěl nevy-
užívání pracovní doby, předstírání práce a tím vylákávání mzdy, což by zase vedlo k právu 
zaměstnavatele ukončit s panem Slavíkem pracovní poměr.

Předtím, než bude podán výklad k podmínkám a omezením, která klade zákoník práce 
na výkon vedlejší výdělečné činnosti, je nutno uvést, že výklad	v	tomto	článku	je	zamě-
řen	na	výdělečnou	činnost	konanou	za	trvání	pracovněprávního	vztahu,	a	nikoliv	
po	jeho	skončení. Po skončení pracovněprávního vztahu zaměstnanec ve výkonu další vý-
dělečné činnosti zásadně omezen není3, leda by s ním byla uzavřena konkurenční doložka 
podle § 310 zákoníku práce. 

OMEZENÍ JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI
Základní omezení vedlejší výdělečné činnosti klade § 304 odst. 1 zákoníku práce, podle 
něhož zaměstnanec	v	základním	pracovněprávním	vztahu	může	vedle	tohoto	za-
městnání	konat	výdělečnou	činnost,	která	je	shodná	s	předmětem	činnosti	zaměst-
navatele,	jen	s	předchozím	písemným	souhlasem	zaměstnavatele. Tato úprava platí 
pro všechny zaměstnance v pracovněprávních vztazích, tedy nejen pro zaměstnance v pra-
covním poměru, ale i pro zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti nebo 
dohody o provedení práce.

Zatímco pojmy „zaměstnanec“, „základní pracovněprávní vztah“ a „zaměstnavatel“ jsou 
přímo definovány zákoníkem práce (viz § 3, § 6 a § 7 zákoníku práce), pojmy „výdělečná činnost“ 
a (výdělečná činnost) „shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele“ je nutno blíže vysvětlit.

Co se rozumí výdělečnou činností
Definici výdělečné činnosti již poskytl ve své judikatuře Nejvyšší soud, když dovodil, že „vý-
dělečnou činností je každá právem dovolená činnost, která je vykonávána za účelem 
získání majetkového prospěchu.“4 Výdělečnou činností je tedy třeba rozumět jak	výkon	

3   Kromě omezení plynoucích z obecných právních předpisů, typicky z občanského zákoníku, pokud 
jde o ochranu obchodního tajemství, zákaz nekalé soutěže atd.

4   Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1132/2014.
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práce	v	pracovněprávním	vztahu,	tak	podnikání. Podnikání v současnosti definuje ob-
čanský zákoník5 pouze zprostředkovaně definicí podnikatele. Z této definice lze dovodit, že 
podnikáním se rozumí výdělečná činnost vykonávaná samostatně na vlastní účet a odpověd-
nost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 
dosažení zisku.6

U podnikání není rozhodující, zda zaměstnanec podniká jako tzv. osoba samostatně výdě-
lečně činná podle živnostenského zákona7, nebo na základě jiných právních předpisů. Rovněž 
není	rozhodující,	zda	se	výdělek	(zisk)	skutečně	dostaví. Podstatné je, že jde o činnost 
tzv. pojmově	výdělečnou, tedy činnost, která je zpravidla s dosažením zisku nebo posky-
továním odměny spojena.8

PŘÍKLAD 2
Paní Spáčilová pracuje v pracovním poměru jako krejčová a vedle toho podniká na zá-
kladě živnostenského oprávnění jako švadlena. V podnikání se jí bohužel příliš nedaří a již 
druhý rok je ve ztrátě. To nic nemění na tom, že její podnikání se považuje za výdělečnou 
činnost, protože s činností švadleny zpravidla je spojeno dosahování zisku (poskytování 
odměny).

Zvláštní pozornost si zaslouží otázka podnikání prostřednictvím obchodní společnosti. 
V dnešní době totiž řada osob namísto živnostenského podnikání volí cestu založení (typicky) 
společnosti s ručením omezeným, jejímž prostřednictvím následně podnikají a zastávají funkci 
jednatele a/nebo společníka takové společnosti.

V těchto případech je třeba důsledně	rozlišovat	mezi	členstvím	ve	statutárních	(ří-
dících)	nebo	kontrolních	orgánech, jako jsou jednatelé, představenstva, statutární ředitelé,  
správní rady nebo dozorčí rady, a čistě	majetkovou	účastí, tj. pouhým držením podílů 
nebo akcií a pobíráním dividend. I zde se lze opřít o ustálenou judikaturu, podle níž členství	
ve	statutárních	(řídících)	nebo	kontrolních	orgánech	je	výdělečnou	činností, a to 
i když společnost dočasně nebo trvale žádné aktivity nevyvíjí.9

Oproti tomu pouhé	postavení	společníka	nebo	akcionáře,	s	nímž	není	spojeno	
podílení	se	na	činnosti	společnosti,	výdělečnou	činností	není.10 Obdobně má autor 
článku za to, že není výdělečnou činností ve smyslu § 304 zákoníku práce11, pokud zaměst-
nanec v přiměřeném rozsahu spravuje svůj majetek například tím, že pronajímá byt, pokud 
jde o pronájem bez dalších doplňkových služeb (tj. nikoliv o poskytování ubytovacích služeb, 
které je už nutno považovat za podnikání).12

5   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6   Viz § 420 odst. 1 občanského zákoníku.
7   Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších před-

pisů.
8   K tomu viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001.
9   Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. listopadu 1998, sp. zn. 2 Cdon 1628/97, pokud jde 

o postavení jednatele společnosti s ručením omezeným, a dále rozsudek Nejvyššího soudu ČR 
ze dne 8. dubna 1999, sp. zn. 21 Cdo 1866/98, pokud jde o postavení člena dozorčí rady  společnosti 
s ručením omezeným.

10   Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. dubna 1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/97.
11   Tím pochopitelně nejsou dotčeny povinnosti ohledně zdanění takto dosažených výdělků.
12   Shodně srov. SCHMIED, Z. in HŮRKA, P., a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zá-

koníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 
2014, s. 610–611. Nejde však o jediný možný názor. Opačný názor publikoval např.  TUREK, R. Právní  
úprava jiné výdělečné činnosti zaměstnance v průběhu pracovního vztahu. Právní rozhledy, 2008,  
č. 8, s. 277 a násl. I zde nicméně autor dovozuje ze zásad pracovního práva, že tato činnost není 
podle zákoníku práce zakázaná. Rozdíl v publikovaných názorech je tak spíše akademický. 
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PŘÍKLAD 3
Paní Smolíková je statutární ředitelkou společnosti Rampa, a. s. Tato společnost dočasně 
nevyvíjí činnost, ale bez ohledu na to je postavení statutární ředitelky výdělečnou čin-
ností.

PŘÍKLAD 4
Pan Kameník je předsedou představenstva bytového družstva v domě, v němž bydlí. 
I tato činnost je pojmově výdělečnou činností, zpravidla však nebude shodná s předmě-
tem činnosti zaměstnavatele.

PŘÍKLAD 5
Paní Patočková již od dob kupónové privatizace vlastní několik kusů akcií společnosti 
 Gumárenský provoz, a. s. Paní Patočková se na činnosti společnosti nijak nepodílí 
a pouze rok od roku obdrží od společnosti několik set korun českých jako podíl na zisku 
(dividendu). Tato činnost není výdělečnou činností.

PŘÍKLAD 6
Pan Rozehnal vlastní dva byty. V jednom sám s rodinou bydlí, druhý pronajímá. Pan Roze-
hnal se v pronajatém bytě o nájemce nijak nestará, samozřejmě kromě provádění nezbyt-
ných oprav a úprav, které provádí jako pronajímatel. Tuto činnost pana Rozehnala nelze 
podle názoru autora považovat za výdělečnou činnost ve smyslu § 304 zákoníku práce.

V souladu s judikaturou je pak třeba ještě dodat, že výdělečnou	činností	ještě	není	
příprava	na	výdělečnou	činnost, jako je například získání živnostenského oprávnění nebo 
účast ve výběrovém řízení.13

PŘÍKLAD 7
Pan Petrásek se rozhodne ukončit pracovní poměr a živit se jako podnikatel. Ještě před 
ukončením pracovního poměru proto vyplní příslušné formuláře a v době odpočinku 
(mimo pracovní dobu) zajde na živnostenský úřad ohlásit živnost. Tato činnost sama 
o sobě není výdělečnou činností, ale pouze přípravou na ni.

Jaká činnost je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele
Definice výdělečné činnosti je tedy poměrně široká. Výdělečná činnost sama o sobě však 
zakázána není: Zakázána je pouze	taková	výdělečná	činnost,	která	je	shodná	s	před-
mětem	činnosti	zaměstnavatele.	Ten	lze	zjistit	především	z	obchodního	rejstříku,	
živnostenského	rejstříku	či	ze	zvláštních	právních	předpisů, pokud zaměstnavatel 
podniká podle zvláštních právních předpisů.14

Takto zjištěný předmět činnosti ovšem může být nepřiměřeně	široký. Typicky tomu tak 
bude u tzv. volné živnosti, jejíž oficiální název zní „Výroba, obchod a služby neuvedené v pří-
lohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a díky níž může podnikatel vyvíjet nejrůznější činnost 
od výroby hnojiv přes dobývání rašeliny, výrobu textilií a stavbu a výrobu plavidel, až po velko-
obchod a maloobchod, realitní činnost, pronájem a půjčování movitých věcí či překladatelskou 
a tlumočnickou činnost.

Pro	posouzení,	zda	je	výdělečná	činnost	shodná	s	předmětem	činnosti	zaměstna-
vatele,	je	tak	třeba	zkoumat,	zda	jde	o	činnost,	která	může	vést	k	možnosti	zneužití	
nabytých	informací	či	ke	konkurenčnímu	střetu	zájmů zaměstnavatele a zaměstnance 

13   Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001.
14   Viz též BĚLINA, M. In BĚLINA, M., DRÁPAL, L., a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2015, s. 1181.
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(nebo jeho druhého zaměstnavatele).15 Je totiž třeba si uvědomit, co je smyslem této právní 
úpravy, tedy ochrana zaměstnavatele před konkurenční činností zaměstnanců, a nikoliv nad-
měrné omezení výdělečné činnosti zaměstnance.

PŘÍKLAD 8
Předmětem činnosti společnosti Opravna obuvi, s. r. o., je Výroba, obchod a služby neu-
vedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Reálně se tato společnost zabývá (jak 
její název napovídá) opravou obuvi, brašnářského a sedlářského zboží. Zaměstnanec pan 
Fadrný se rozhodne vedle zaměstnání samostatně podnikat v oboru zastavárenské čin-
nosti. I když předmětem činnosti pana Fadrného rovněž je Výroba, obchod a služby neu-
vedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, není zapsaná činnost pana Fadrného 
shodná s předmětem činnosti společnosti Opravna obuvi, s. r. o., a není tedy zakázaná.

PŘÍKLAD 9
Předmětem činnosti společnosti Tlumočníci rychle, s. r. o., je (opět) Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Tato společnost se zabývá 
překladatelstvím a tlumočnictvím. Zaměstnankyně paní Moudrá přijme jako „vedlejší“ 
práci ještě práci překladatelky pro společnost Překladatelství, s. r. o., která se taktéž 
zabývá překladatelstvím a tlumočnictvím. V tomto případě je shoda v předmětech čin-
nosti zaměstnavatelů zjevná, a paní Moudrá by tak potřebovala předchozí souhlas obou 
zaměstnavatelů (stávajícího i nového), aby mohla nabídku práce přijmout.

Oproti tomu nehraje	roli	druh	práce	konkrétního	zaměstnance, tedy zda by u za-
městnavatele A pracoval např. jako řidič a u zaměstnavatele B jako překladatel. Shoda	
v	předmětu	činnosti	se	posuzuje	ve	vztahu	k	zaměstnavateli,	a	ne	k	druhu	práce	
konkrétního	zaměstnance. Shoda konečně nemusí pokrývat celý předmět činnosti, ale stačí 
shoda i v některé dílčí činnosti zaměstnavatele.

PŘÍKLAD 10
Závěry uvedené v předchozím odstavci lze nejlépe vysvětlit příkladem z judikatury. Zaměst-
nanec pracoval jako strojvedoucí pro společnost ČD Cargo, a. s. Vedle toho opakovaně 
pracoval jako strojvedoucí u společnosti Ostravská dopravní společnost, a. s. Když s ním 
společnost ČD Cargo, a. s., ukončila pracovní poměr, zaměstnanec se bránil tím, že jeho 
činnost pro společnost Ostravská dopravní společnost, a. s., (strojvedoucí) se nekryla s čin-
ností společnosti ČD Cargo, a. s. (provozování drážní dopravy podle zákona o drahách).

Nejvyšší soud se však s tímto tvrzením neztotožnil a uvedl, že „podstatným z hlediska 
rozdílnosti jeho výdělečné činnosti s předmětem činnosti žalované je vlastní obsah porov-
návaných činností, tedy skutečnost, že předmětem činnosti žalované (jak je zapsán v ob-
chodním rejstříku) je v rámci provozování drážní dopravy podle zákona o drahách rovněž 
výkon činnosti strojvedoucích a že předmět činnosti společnosti Ostravská dopravní spo-
lečnost, a. s. (provozování drážní dopravy v rozsahu licencí vydaných drážním správním 
úřadem), pro niž žalobce vykonával práci strojvedoucího (jinou výdělečnou činnost), se 
shoduje s předmětem činnosti žalované.“16

Jinými slovy – nešlo zde o to, že zaměstnanec pracoval jako strojvedoucí, ale o to, že jak ČD 
Cargo, a. s., tak Ostravská dopravní společnost, a. s., byla provozovatelem drážní dopravy.

PŘÍKLAD 11
Uvedené závěry nutně platí i „opačně“. Tak například paní Koutná pracuje jako účetní 
ve společnosti Rozhlasová stanice, a. s. Tato společnost se zabývá činností rozhlasového 

15   Shodně viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1132/2014.
16   Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1132/2014.
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vysílání. Paní Koutná se vedle toho rozhodne podnikat jako živnostník v oboru „Činnost 
účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“. Taková činnost není 
shodná s činností jejího zaměstnavatele, a to bez ohledu na to, že paní Koutná při obou 
činnostech pracuje jako účetní.

Předchozí písemný souhlas zaměstnavatele
Pokud se na základě výše popsaného výkladu potvrdí, že výdělečná činnost je shodná s před-
mětem činnosti zaměstnavatele, má zaměstnanec v zásadě dvě možnosti, a to buď výkon 
jiné výdělečné činnosti odmítnout, nebo před	zahájením	výkonu	výdělečné	činnosti	
požádat	zaměstnavatele	(stávajícího	i	nového)	o	písemný	souhlas.

Aby se zaměstnavatel mohl k žádosti relevantně vyjádřit, musí mu zaměstnanec v žádosti 
sdělit veškeré potřebné údaje o povaze	činnosti (zda půjde o výkon práce v pracovně-
právním vztahu, nebo o podnikání, případně o činnost orgánu právnické osoby) a	obsahu	
	činnosti	(v čem spočívá shoda s předmětem činnosti zaměstnavatele).

Zaměstnavatel by se následně měl	k	žádosti	písemně	vyjádřit,	a	to	buď	tak,	že	sou-
hlas	udělí,	nebo	souhlas	udělit	odmítne. V každém případě je třeba uvést, že mlčení	
zde	neznamená	souhlas, tj. pokud se zaměstnavatel k žádosti nevyjádří nebo se k žádosti 
vyjádří jen ústně, nemůže zaměstnanec předpokládat, že souhlas byl dán, a jinou výdělečnou 
činnost vykonávat.

Zaměstnavatel není	povinen	souhlas	udělit,	ale	při	udělování	souhlasu	je	povinen	
dodržovat	zákaz	diskriminace	a	nerovného	zacházení	se	zaměstnanci. Zaměstnava-
tel by proto měl se zaměstnanci nacházejícími se v podobném postavení zacházet i v těchto 
otázkách stejně.

PŘÍKLAD 12
Paní Stromská a pan Bosák požádají zaměstnavatele o udělení souhlasu s jinou výděleč-
nou činností, neboť si hodlají založit společně společnost s ručením omezeným a vyvíjet 
činnost ve shodném oboru se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel by neměl bez vážného 
a rozumného důvodu postupovat tak, že jednomu ze zaměstnanců souhlas udělí a dru-
hému nikoliv.

Souhlas musí být písemný a musí tedy být zaměstnavatelem (osobou oprávněnou v této 
věci zaměstnavatele zastupovat) podepsán. Obsah takového souhlasu zákoník práce nijak 
nedefinuje. Z povahy věci nicméně vyplývá, že je vhodné v souhlasu uvést, k jaké činnosti se 
uděluje, na jakou dobu (určitou nebo neurčitou) a za jakých případných dalších podmínek 
(například zdůraznění striktního oddělení činnosti zaměstnavatele a jiné výdělečné činnosti 
zaměstnance).

Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli	souhlas	písemně	odvolat,	avšak	zaměstna-
vatel	je	povinen	uvést	v	odvolání	důvody. Tyto důvody zákoník práce nijak nevymezuje 
ani neomezuje, musí však být z povahy věci dostatečně závažné, aby takový krok odůvodnily. 
Příkladem takových důvodů může být například to, že zaměstnanec kvůli své vedlejší výdě-
lečné činnosti odbývá práci v pracovním poměru a nevěnuje jí dostatečnou péči nebo že za-
městnanec při jiné výdělečné činnosti parazituje na pověsti zaměstnavatele, například tvrdí, 
že jeho podnikání zaměstnavatel zaštiťuje, apod.

Jakmile je souhlas odvolán, musí	zaměstnanec	bez	zbytečného	odkladu	výkon	jiné	
výdělečné	činnosti	ukončit. Způsob ukončení se bude odvíjet od toho, v jaké formě za-
městnanec jinou výdělečnou činnost vykonával. Půjde tedy například o dání výpovědi z pra-
covního poměru, odstoupení z funkce jednatele či podání žádosti o zrušení živnostenského 
oprávnění.
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DALŠÍ OMEZENÍ PRO NĚKTERÉ SKUPINY ZAMĚSTNANCŮ
Vedle výše uvedené obecné právní úpravy je třeba upozornit na přísnější	pravidla,	která	
platí	pro	zaměstnance	uvedené	v	§	303	odst.	1	zákoníku	práce, což jsou například 
zaměstnanci ve správních úřadech, u soudů a státních zastupitelství, někteří zaměstnanci 
územních samosprávných celků apod.
Pro tyto zaměstnance platí následující	omezení	vedlejší	výdělečné	činnosti:
■ výkon vedlejší výdělečné činnosti v	pracovněprávním	vztahu se řídí stejnými pravidly 

jako u ostatních zaměstnanců, avšak je zvláště	uloženo,	že	se	tito	zaměstnanci	musí	
zdržet	jednání,	které	by	mohlo	vést	ke	střetu	veřejných	a	osobních	zájmů;

■ výkon vedlejší výdělečné činnosti jako	podnikatel je omezen tak, že k	jakémukoliv	
podnikání	potřebují	tito	zaměstnanci	předchozí	písemný	souhlas	zaměstnavate-
le. Nezkoumá se tedy vůbec shoda s předmětem činnosti zaměstnavatele;

■ výkon vedlejší výdělečné činnosti ve	formě	členství	v	statutárních	(řídících)	nebo	kon-
trolních	orgánech	právnických	osob provozujících podnikatelskou činnost je zakázán	
a	nemůže	být	ani	povolen	zaměstnavatelem. Jedinou výjimkou jsou případy, kdy je 
zaměstnanec do takového orgánu vyslán svým zaměstnavatelem a za svou činnost nepo-
bírá odměnu.

PŘÍKLAD 13
Zaměstnanec obce pan Hluchý, zařazený do obecního úřadu, bude obcí jmenován členem 
představenstva nemocnice, kterou obec „vlastní“ (správně je jejím jediným akcionářem), 
a to bez nároku na odměnu. V takovém případě je výkon funkce člena představenstva 
možný. Naproti tomu, pokud by pan Hluchý chtěl být jednatelem ve společnosti s ruče-
ním omezeným, kterou „vlastní“ jeho bratr, bylo by to v rozporu se zákoníkem práce.

VĚDECKÁ, PEDAGOGICKÁ, PUBLICISTICKÁ, LITERÁRNÍ 
A UMĚLECKÁ ČINNOST
Omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance (ať už uvedeného v § 303 odst. 1 zákoníku 
práce, či nikoliv) se nevztahuje	na	činnost	vědeckou,	pedagogickou,	publicistickou,	
literární	a	uměleckou. Taková činnost je tedy „vždy“ nekolidující s předmětem činnosti 
zaměstnavatele a zaměstnanci ji nelze zakázat.

PŘÍKLAD 14
Pan Vojta je zaměstnán jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Rozsypal, Vybíral 
a spol. Pan Vojta může vedle svého zaměstnání ještě psát články pro časopisy nakladatelství 
ANAG nebo přednášet na vysoké škole, a to aniž by mu v tom mohl zaměstnavatel bránit.

LZE OMEZIT „NEKOLIDUJÍCÍ“ VÝDĚLEČNOU ČINNOST?
Pokud určitá činnost není kolidující s výše uvedenými pravidly, pak platí obecné pravidlo, 
podle něhož zaměstnanec	může	vykonávat	další	výdělečnou	činnost	vedle	svého	
zaměstnání.17 Zaměstnavatel takovou činnost nemůže plošně zakázat ani omezit více, než je 
stanoveno v zákoníku práce (a případně zvláštních právních předpisech). Takový zákaz nebo 
omezení by totiž byl v rozporu s výše popsaným článkem 26 Listiny základních práv a svobod. 
Zaměstnavateli tedy za daných souvislostí nepomůže zpřísňující úprava ani v dohodě se za-
městnancem či zástupci zaměstnanců, ani ve vnitřním předpise nebo pracovním řádu.

17   Viz rovněž BĚLINA, M. In BĚLINA, M., DRÁPAL, L., a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2015, s. 1180.
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Výše uvedené však neznamená, že by zaměstnavatel zůstal zcela bez prostředků ochrany 
před činností zaměstnance a že by jí musel pouze nečinně přihlížet. Především je třeba znovu	
zdůraznit,	že	výkon	jiné	výdělečné	činnosti	žádným	způsobem	nemění	stávající	pra-
covněprávní	vztah. Jinými slovy zaměstnanec je i nadále povinen konat pro zaměstnavatele  
práci v zaměstnavatelem rozvržené pracovní době. Výkon jiné výdělečné činnosti s tímto ne-
může kolidovat.

Rovněž by si měl zaměstnanec vždy uvědomovat roli únavy vyplývající z výkonu více výdě-
lečných činností zároveň a možné	důsledky	únavy	na	kvalitu	jeho	práce	či	na	bezpeč-
nost	a	ochranu	zdraví	při	práci. Zaměstnanec se nemůže dovolávat vůči zaměstnavateli 
toho, že je unaven nebo že pochybil kvůli tomu, že vedle svého zaměstnání vykonává ještě 
jinou výdělečnou činnost.

Do třetice je nutno připomenout obecnou	povinnost	nejednat	v	rozporu	s	oprávně-
nými	zájmy	zaměstnavatele, jak ji pro všechny zaměstnance stanoví § 301 písm. d) zákoníku 
práce. Samotná skutečnost, že výdělečná činnost není shodná s předmětem činnosti zaměst-
navatele, ještě neznamená, že nekoliduje s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Tak	tomu	
bude	typicky	v	případě,	kdy	zaměstnanec	pracuje	na	více	úrovních	řetězce	dodavatel	
–	odběratel	(například pracuje zároveň u zaměstnavatele a jeho významného klienta).

PŘÍKLAD 15
Opět z judikatury lze uvést následující případ. Česká republika – Agentura ochrany přírody 
a krajiny České republiky vypsala veřejnou zakázku s názvem „Dům přírody Moravského 
krasu – EXPOZICE“. Do řízení o veřejné zakázce se přihlásilo mimo jiné sdružení, které v se-
znamu členů realizačního týmu jako subdodavatele uvedla zaměstnance agentury. Nejvyšší 
soud správně dovodil, že samotná účast na veřejné zakázce není ještě výdělečnou činností, 
ale zdůraznil, že zaměstnanec tímto jednáním postupoval v rozporu s oprávněnými zájmy 
zaměstnavatele a že účast jakéhokoliv zaměstnance zadavatele v realizačním týmu ucha-
zeče je důvodem pro pochybnosti o transparentnosti veřejné zakázky, a že takové počínání 
představuje závažné porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru.18

Rovněž by se mohlo jednat o rozpor s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, jestliže by 
zaměstnanec vykonával činnost, kterou by narušoval dobré jméno a pověst svého zaměstna-
vatele, vynášel utajované informace apod.

Konečně je nutno uvést, že při výkonu jiné výdělečné činnosti je zaměstnavatel povinen 
postupovat v souladu s pravidly občanského zákoníku, která zakazují	nekalosoutěžní	
jednání,	porušování	obchodního	tajemství	apod., jakož i s pravidly právních předpisů 
o autorských a průmyslových právech, pokud jde např. o používání autorských děl, databází 
klientů, ochranných známek nebo průmyslových vzorů.

Ve všech těchto případech se sice bez dalšího nejedná o zakázanou jinou výdělečnou čin-
nost, ale o to, že zaměstnanec	tuto	(jinak	povolenou)	výdělečnou	činnost	vykonává	
tak,	že	při	tom	porušuje	jiné	právní	předpisy, ať už zákoník práce, občanský zákoník či 
jiné předpisy. Možnosti obrany zaměstnavatele se pak budou odvíjet od toho, jaké předpisy 
konkrétně zaměstnanec porušuje. Zpravidla půjde vždy nejméně o právo požadovat, aby se 
zaměstnanec závadné činnosti zdržel, odstranil způsobené následky, a zřejmě i právo ukončit 
se zaměstnancem pracovní poměr.

DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNANCE
Pokud zaměstnanec výše uvedené povinnosti poruší	a	vykonává	jinou	výdělečnou	čin-
nost	v	rozporu	se	zákoníkem	práce, je třeba nejprve uvést, že to nevede k závěru, že 
zaměstnanci nevznikl nový pracovněprávní vztah, nezískal platně živnostenské oprávnění, 
nezaložil platně společnost s ručením omezeným apod.

18   Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. června 2016, sp. zn. 21 Cdo 711/2015.

OMEZENÍ JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI ZAMĚSTNANCE



49PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA  9  –10/2017

Následky pro zaměstnance jsou tak především v	rovině	disciplinární, kdy porušení po-
vinností podle § 303 a § 304 zákoníku práce je porušením povinností vyplývajících z právních 
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, a zaměstnanec	tak	může	být	
podle	okolností	postižen	od	upozornění	na	možnost	výpovědi	přes	výpověď	z	pra-
covního	poměru podle § 52 písm. g) zákoníku práce až	po	okamžité	zrušení	pracovního	
poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

Dalším následkem pro zaměstnance je povinnost	nahradit	škodu	způsobenou	za-
městnavateli. Ta bude zpravidla obtížně vyčíslitelná, nicméně pokud ji zaměstnavatel vyčíslí, 
bude zaměstnanec často povinen ji nahradit v plném rozsahu, neboť výkon	jiné	výdělečné	
činnosti	bude	možné	chápat	jako	úmyslné	porušení	povinností, které zaměstnanci 
ukládají § 303 a § 304  zákoníku práce, a proto se neuplatní omezení rozsahu náhrady škody 
na čtyřapůlnásobek průměrného výdělku zaměstnance.

ZÁVĚR
I když tedy Listina základních práv a svobod zakládá též svobodu	podnikání	a	výkonu	
práce, zákoník práce tuto svobodu v souladu s Listinou omezuje	tak,	že	zaměstnanec		
nesmí	bez	předchozího	souhlasu	vykonávat	takovou	výdělečnou	činnost,	která	by	byla	
shodná	s	předmětem	činnosti	zaměstnavatele. Shodu přitom nelze zkoumat jen formálně 
porovnáním „výpisů z obchodního rejstříku“ (to je jen první krok), ale skutečně, materiálně.

Pokud je určitá výdělečná činnost povolená – bez ohledu na to, zda proto, že s ní zaměst-
navatel souhlasil, nebo proto, že není shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele – může ji 
zaměstnanec vedle svého zaměstnání vykonávat, avšak musí	vždy	dbát	na	to,	aby	si	řádně	
plnil	povinnosti	z	pracovněprávního	vztahu	k	zaměstnavateli,	a	aby	se	nedostával	
do	konfliktu	s	oprávněnými	zájmy	zaměstnavatele.

ODVOLÁNÍ ZAMĚSTNANCE Z DOVOLENÉ (VZOR)
Mgr.	Zdeněk	Schmied,
odborník v oblasti pracovněprávní legislativy

Zaměstnavatel má podle § 217 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“) – s výjimkou dvou případů uvedených 
v § 217 odst. 5 a § 218 odst. 3 – právo	a	zároveň	povinnost	určit	zaměstnanci	dobu	
čerpání	dovolené, a to podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím 
souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců. Určit dovolenou je povinen tak, aby 
mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na 
dovolenou zaměstnanci vzniklo, pokud v zákoníku práce není dále stanoveno jinak. Při určení 
rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet nejen k provozním důvodům zaměstnavatele, 

ODVOLÁNÍ ZAMĚSTNANCE Z DOVOLENÉ (VZOR)

Farkasova
Přeškrtnutí


