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Z akTUáLNÍ JUDIkaTURY
Mgr. Michal Vrajík,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

kONkURENčNÍ VÝDěLEčNá čINNOsT PO DObU RODIčOVskÉ 
DOVOLENÉ 
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. července 2017, sp. zn. 21 Cdo 3980/2016
(dostupné na www.nsoud.cz)

Skutečnost, že zaměstnavatel v obchodním rejstříku nemá zapsaný předmět 
činnosti, k jehož výkonu mu vzniklo příslušné oprávnění, by mohla být význam-
ná při posuzování otázky zavinění. Zaměstnanci by nebylo možné vytýkat zavi-
něné porušení povinnosti dodržovat právní předpisy vztahující se k jím 
vykonávané práci ani ve formě nevědomé nedbalosti, kdyby zaměstnanec nechtěl 
porušit své pracovní povinnosti a ani nevěděl, že je svým jednáním porušit 
může, a vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům o tom ani vědět 
nemohl a neměl. O takovou situaci by se mohlo jednat v případě, kdy by za-
městnanec vzhledem ke svému pracovnímu zařazení u zaměstnavatele nezískal 
a ani nemohl získat poznatky, z nichž by mohl usuzovat na oprávnění zaměstna-
vatele vykonávat dotčenou činnost nezapsanou v obchodním rejstříku. Za těchto 
okolností by zaměstnanci nebylo možné důvodně vytýkat, že se před zahájením konku-
rující výdělečné činnosti spokojil s obsahem zápisu v obchodním rejstříku, ve kterém za-
městnavatel (v rozporu se skutečností a ustanovením § 35 obchodního zákoníku) nemá  
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dotčený předmět činnosti zapsán (zápis obsahuje jen údaje o jiných předmětech činnosti 
zaměstnavatele).

Uvedené vztaženo na posuzovanou věc znamená, že žalovanému (obchodní společ-
nosti zapisované do obchodního rejstříku – srov. § 34 odst. 1 písm. a) obchodního záko-
níku) vzniklo oprávnění provozovat živnost „masérské, rekondiční a regenerační služby“, 
která je živností ohlašovací, dnem ohlášení této živnosti živnostenskému úřadu. Od to-
hoto dne je proto třeba považovat uvedenou živnost za předmět činnosti žalovaného, 
jemuž jeho zaměstnanci nesmí bez jeho předchozího písemného souhlasu výkonem své 
výdělečné činnosti konkurovat, bez ohledu na to, že tento předmět činnosti neměl v roz-
hodné době zapsaný v obchodním rejstříku; tato skutečnost by mohla být významná jen 
při posuzování otázky zavinění v závislosti na zjištění, zda žalobkyně vzhledem ke svému 
pracovnímu zařazení na pozici „výkonný manažer“, kterou u žalovaného vykonávala již 
od 7. listopadu 2005, získala nebo mohla získat takové poznatky, z nichž by mohla usuzo-
vat na oprávnění žalovaného vykonávat činnost odpovídající uvedené živnosti nezapsané 
v obchodním rejstříku, jíž konkurovala poskytováním masérských služeb v „salonu J.“. 

Z hlediska tohoto závěru není podstatné, že žalobkyně s výkonem své výdě-
lečné činnosti začala v době, kdy čerpala mateřskou dovolenou (§ 195 zákoníku  
práce), a že v něm pokračovala v době čerpání rodičovské dovolené (§ 196 záko-
níku práce), neboť povinnost uvedenou v ustanovení § 304 odst. 1 zákoníku práce 
je zaměstnanec povinen plnit po celou dobu pracovního poměru, tedy i v době, 
kdy je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po 
dobu trvání důležitých osobních překážek na jeho straně (§ 191 zákoníku práce); 
skutečnost, že žalobkyně v době výpovědi z pracovního poměru čerpala ro-
dičovskou dovolenou, však bude – v závislosti na závěru o intenzitě porušení 
pracovních povinností (tj. po vymezení relativně neurčité hypotézy ustanovení § 52 
písm. g) zákoníku práce) – významná při posuzování otázky, zda výpověď nebyla žalob-
kyni dána v ochranné době z důvodu podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) zákoníku 
práce, resp. zda se na žalobkyni vztahovala výjimka ze zákazu výpovědi podle ustanovení 
§ 54 písm. c) zákoníku práce.

komentář
Zaměstnankyně dostala od zaměstnavatele výpověď z pracovního poměru, přičemž hlav-
ním důvodem této výpovědi bylo to, že zaměstnankyně vykonávala konkurenční výdělečnou 
činnost bez souhlasu zaměstnavatele. V rámci soudního řízení pak byly rozhodné především 
dvě skutečnosti. Za prvé: předmětem činnosti zaměstnavatele podle výpisu z obchodního 
rejstříku nebyly masérské a rekondiční služby (což byla činnost zaměstnankyně), nicméně 
zaměstnavatel pro tuto činnost měl živnostenské oprávnění. Za druhé: zaměstnankyně se 
uvedeného jednání dopustila během mateřské a rodičovské dovolené.

Spor se postupně dostal až k Nejvyššímu soudu. Ten k první uvedené skutečnosti uzavřel, 
že není samo o sobě rozhodující, že zaměstnavatel určitou činnost nemá zapsanou 
jako předmět podnikání v obchodním rejstříku. Podstatné je, že má pro tuto činnost 
příslušné oprávnění, v daném případě živnostenské. Nicméně soudy se v takovém případě 
musí pečlivě zabývat otázkou zavinění zaměstnance, protože zaměstnanci by nebylo možné 
vytýkat, že vykonává konkurenční výdělečnou činnost, kdyby nevěděl a ani vzhledem k okol-
nostem nemohl a neměl vědět, že svou činností zaměstnavateli konkuruje.

Zaměstnanec přitom zpravidla neví a nemůže vědět o tom, že zaměstnavateli konkuruje, 
pokud zaměstnavatel určitý předmět činnosti nemá zapsaný v obchodním rejstříku a za-
městnanec při svém pracovním zařazení nezjistil a nemohl zjistit, že zaměstnavatel 
určitou činnost vykonává. Doporučení pro zaměstnavatele proto jednoznačně je udržovat 
stavy zápisu ve veřejných rejstřících aktuální a odpovídající skutečnosti.

Pokud jde o druhou uvedenou skutečnost, Nejvyšší soud dovodil, že povinnost nekon-
kurovat zaměstnavateli není vázána jen na pracovní dobu, ale platí obecně po celou 
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dobu trvání pracovního poměru. Tato povinnost tedy platí i po dobu překážek v práci, jako 
jsou dočasná pracovní neschopnost, mateřská dovolená či rodičovská dovolená.

To, že zaměstnankyně v době dání výpovědi čerpala mateřskou či rodičovskou dovolenou, 
je tak významné pouze z toho hlediska, že během těchto překážek v práci není možné 
pracovní poměr okamžitě zrušit a výpověď je možné dát pouze z omezeného počtu 
výpovědních důvodů, mimo jiné z důvodu porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, 
avšak nikoliv pro porušení povinností, které je (jen) závažné nebo méně závažné. Rovněž 
s tímto názorem Nejvyššího soudu se lze ztotožnit.

PRaCOVNÍ POsUDEk, NEbO hODNOCENÍ ZaměsTNaNCE?
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. října 2017, sp. zn. 21 Cdo 3151/2017
(dostupné na www.nsoud.cz)

Dovolatel ve svých úvahách přehlíží, že posudek o pracovní činnosti (pracovní posu-
dek) ve smyslu ustanovení § 314 odst. 1 zákoníku práce zaměstnavatel vyhoto-
vuje pouze na žádost zaměstnance a je povinen mu tuto písemnost vydat 
nejdříve 2 měsíce před skončením pracovního poměru. Z toho vyplývá, že se jedná 
o takové pracovní hodnocení, které je vydáváno výlučně pro potřeby hodnoce-
ného zaměstnance (na jeho žádost) v souvislosti se skončením jeho pracovního 
poměru. Pracovní posudek ve smyslu ustanovení § 314 odst. 1 zákoníku práce je proto 
v právní teorii i soudní praxi chápán (pojímán) tak, jak z toho správně vycházejí rovněž 
soudy obou stupňů, že smyslem (účelem), proč je posudek o pracovní činnosti (pracovní  
posudek) zaměstnanci vůbec vydáván, je informovat toho, u něhož se zaměstnanec 
uchází o zaměstnání, o hodnocení práce zaměstnance dosavadním zaměstnavatelem, 
o kvalifikaci zaměstnance, jeho schopnostech a dalších skutečnostech, které mají vztah 
k výkonu práce (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2003, 
sp. zn. 21 Cdo 1893/2002, uveřejněný pod č. 91 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stano-
visek, ročník 2003). Toto pojetí pracovního posudku panovalo již za účinnosti zákona 
č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění do 31. prosince 2006, a – přes námitky dovolatele 
– zůstalo zachováno i za nové (obsahově zcela totožné) právní úpravy obsažené v zákoně 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném od 1. ledna 2007. Okolnost, že usta-
novení týkající se pracovního posudku jsou v novém zákoníku práce zařazena jinde, než 
byla zařazena v předešlém zákoníku práce, na tom nic nemění. Toto „přemístění“ bylo 
zřejmě vedeno snahou zákonodárce o systematické zařazení právní úpravy osobnídoku-
mentace zaměstnance do jedné společné hlavy (hlavy sedmé), nadepsané „Osobní spis, 
potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek“; povaha pracovního posudku přitom zůsta-
la stejná.

Vzhledem k uvedenému tedy nemůže být posudkem o pracovní činnosti (pra-
covním posudkem) ve smyslu ustanovení § 314 odst. 1 zákoníku práce hodnocení 
pracovních výsledků zaměstnance, které zaměstnavatel vyhotovil pro své vlastní 
(interní) potřeby bez jakékoli vazby na skončení pracovního poměru hodnoce-
ného zaměstnance, např. jako podklad pro rozhodování o přiznání (nepřiznání) odměny 
(§ 134 zákoníku práce), jako podklad pro výpověď z pracovního poměru podle ustanovení 
§ 52 písm. f) zákoníku práce pro neuspokojivé pracovní výsledky apod. V projednávané  
věci není pochyb o tom, že se žalobce domáhá úpravy právě takového pracovního hod-
nocení, které žalovaná vyhotovila pouze pro své potřeby jako podklad pro stanovení 
výše „odměny z bonusového fondu za rok 2013“. Odvolací soud proto dospěl ke správ-
nému závěru, že „pracovní hodnocení žalobce označené jako ,Řízení individuálního vý-
konu ČS, a. s.‘ nelze považovat za pracovní posudek, jehož úpravy by se žalobce mohl 
domáhat postupem podle ustanovení § 315 zákoníku práce“.
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komentář
V citovaném rozsudku se Nejvyšší soud vypořádával s velice zajímavým a neotřelým právním 
názorem zaměstnance týkajícím se hodnocení jeho práce ze strany zaměstnavatele. Kon-
krétně šlo o to, že zaměstnanec měl zaměstnavatelem stanoveny výkonnostní cíle, na jejichž 
splnění bylo vázáno poskytnutí nenárokové složky mzdy (bonusu). Zaměstnavatel následně 
tyto cíle vyhodnotil tak, že je zaměstnanec nesplnil, a bonus zaměstnanci proto nepřiznal.

Zaměstnanec se následně domáhal soudní cestou toho, aby bylo hodnocení přiměřeně 
upraveno. Podle názoru zaměstnance totiž lze pracovní hodnocení, které je podkladem pro 
přiznání odměny, považovat za pracovní posudek. Zákoník práce1 totiž za pracovní posudek 
považuje veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schop-
ností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce.

Zatímco ve „starém“ zákoníku práce2 byl pracovní posudek upraven mezi ustanoveními 
o skončení pracovního poměru, současný zákoník práce upravuje pracovní posudek až mezi 
společnými ustanoveními.

Tento právní názor je bezesporu novátorský, a kdyby byl soudy přijat, znamenal by revoluci 
v hodnocení zaměstnanců. Ani obecné soudy, ani Nejvyšší soud se však k tomuto názoru ne-
přiklonily a svorně potvrdily, že i podle současné právní úpravy je pracovním posudkem 
pouze takové hodnocení zaměstnance, které bylo vydané při skončení jeho pracov-
ního poměru pro potřeby hodnoceného zaměstnance.

NaROVNáNÍ OkamŽITÉhO ZRUŠENÍ PRaCOVNÍhO POměRU
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. září 2017, sp. zn. 21 Cdo 1619/2017
(dostupný na www.nsoud.cz)

V soudní praxi nejsou pochybnosti ani o tom, že okamžité zrušení pracovního pomě-
ru ze strany zaměstnavatele, které bylo doručeno zaměstnanci, nemůže být 
zaměstnavatelem dodatečně odvoláno (zrušeno, vzato zpět). Své účinky spočívající  
ve skončení pracovního poměru pozbývá jen na základě pravomocného rozhodnutí sou-
du, kterým bylo určeno, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné, nebo na 
základě dohody o sporných nárocích (dohody o narovnání) uzavřené v průběhu řízení 
u soudu (jehož předmětem bylo určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního po-
měru), v níž se účastníci dohodli, že jejich pracovní poměr po doručení okamžitého zru-
šení pracovního poměru trval a že bude trvat i nadále. Uvedený právní názor byl vyjádřen  
v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. října 1997, sp. zn. 2 Cdon 1155/96, který byl 
uveřejněn pod č. 114 v časopise Soudní judikatura, roč. 1997, a který – jak vyplývá z odů-
vodnění napadeného rozsudku – je znám také odvolacímu soudu. I když byl vysloven za 
účinnosti předešlé právní úpravy obsažené v zákoně č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve 
znění účinném do 31. prosince 2006, dovolací soud (jak vyplývá také z jeho současné 
rozhodovací praxe reprezentované např. rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 11. břez-
na 2016, sp. zn. 21 Cdo 4818/2014) jej považuje i za nové právní úpravy obsažené v zá-
koně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném od 1. ledna 2007, za nadále 
použitelný, neboť obě právní úpravy týkající se této problematiky lze v zásadě pokládat 
za obsahově totožné (shodné). Nelze rovněž pochybovat o obecné platnosti tohoto ná-
zoru v tom smyslu, že nenastane-li v konkrétním případě některá z předvídaných 
situací (tj. buď že soud pravomocně rozhodne o neplatnosti okamžitého zrušení 
pracovního poměru, nebo že účastníci pracovního poměru uzavřou v průběhu 
sporu dohodu o narovnání), nemůže okamžité zrušení pracovního poměru 
přesto ztratit své účinky s poukazem na jiné, specifické okolnosti případu.

1  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
2  Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce.
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Z uvedeného vyplývá, že za neplatné (a tedy nemající žádné právní účinky) lze 
považovat okamžité zrušení pracovního poměru jen tehdy, jestliže soud žalobě 
na určení neplatnosti tohoto rozvázání pracovního poměru vyhověl. Skončilo-li 
řízení před soudem jinak (např. zamítnutím žaloby nebo – tak jako v projednávané věci 
– zastavením řízení po zpětvzetí žaloby), je okamžité zrušení pracovního poměru platným 
důvodem rozvázání pracovního poměru (pracovní poměr účastníků skončil podle tohoto 
zrušovacího projevu). V takovém případě odvolání (zrušení či „uznání“ neplatnosti) oka-
mžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v průběhu řízení nemůže 
na těchto zákonných důsledcích nic změnit. Je tedy nerozhodné, jaké bylo další chování 
či stanoviska účastníků pracovního poměru poté, co projev vůle (rozvázání pracovního 
poměru okamžitým zrušením) byl již učiněn a doručen druhé straně, nebyla-li neplatnost 
tohoto projevu vůle určena pravomocným rozhodnutím soudu.

komentář
Komentovaným rozhodnutím Nejvyšší soud potvrdil svou dosavadní judikaturu, podle níž 
okamžité zrušení pracovního poměru nemůže být ani odvoláno, ani zrušeno, ani 
vzato zpět, jakmile je doručeno jeho adresátovi. Význam tohoto rozsudku spočívá pře-
devším v tom, že Nejvyšší soud výslovně potvrdil, že se tyto závěry uplatní i podle nového 
zákoníku práce.

Protože v pracovněprávních vztazích se vychází ze zásady, podle níž, nebyla-li neplatnost 
rozvázání pracovního poměru pravomocně určena soudem, považuje se rozvázání pracovního 
poměru za platné, platí, že zaměstnanec či zaměstnavatel, který považuje okamžité 
zrušení pracovního poměru za neplatné, musí tuto neplatnost uplatnit řádně a včas 
žalobou podanou u příslušného soudu.

Podle Nejvyššího soudu je vyloučeno, aby strany bez probíhajícího soudního řízení zru-
šily účinky okamžitého zrušení například dohodou o narovnání nebo faktickým jednáním 
(např. tím, že zaměstnanec začne znovu docházet do práce, zaměstnavatel doplatí zaměst-
nanci dlužnou mzdu atd.). Jedinou možností stran je zahájit soudní spor a buď jej 
nechat „doběhnout“ až do konce, nebo v rámci tohoto sporu uzavřít soudní smír 
či dohodu o narovnání, kterou sporná práva a povinnosti nahradí novými právy a povin-
nostmi, na nichž se vzájemně dohodly.

Podle názoru autora tyto závěry Nejvyššího soudu, byť jsou již více než 20 let ustálené, 
nejsou správné. Dohoda o narovnání se v soukromoprávních vztazích uzavírá právě proto, 
aby se strany vyhnuly soudnímu řízení. Je nelogické požadovat, aby strany, i když už jsou na 
podmínkách mimosoudního řešení sporu dohodnuty, musely ještě podat jedna proti druhé 
žalobu, dohodu o narovnání uzavřít až v rámci běžícího sporu a tento spor pak ukončit. Tento 
postup vede jen ke zbytečnému zvyšování administrativy soudů. Spornost narovnávaných práv 
a povinností nemusí vycházet z toho, že se vede soudní spor, ale stačí, že se názory stran na 
určitou věc liší.

Z praktického pohledu je nicméně třeba upozornit, že pokud Nejvyšší soud své závěry 
v budoucnu nezmění, musí mít zaměstnanci i zaměstnavatelé na paměti, že dohoda o na-
rovnání ohledně rozvázání pracovního poměru vyvolá kýžené účinky jen v případě, 
je-li uzavřena ještě během výpovědní doby, pokud byl pracovní poměr ukončen 
výpovědí (a výpověď tak může být se souhlasem druhé strany odvolána), nebo naopak 
během soudního řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru (výpovědí či 
okamžitým zrušením).

Z AktuáLnÍ juDIkAtuRY


