
 

 

 

 

SMĚRNICE Č. 6 – VÝDĚLEČNÁ ČINNOST ZAMĚSTNANCŮ 

 
Tato směrnice upravuje postup při udělování souhlasu zaměstnavatele MAS Horňácko a 

Ostrožsko (MAS HaO) k výkonu výdělečné činnosti všech zaměstnanců v souladu s § 304 

Zákoníku práce a v souladu s Pravidly PRV ČR – opatření IV. 1. 1. 

 

1) Výkon výdělečné činnosti se vztahuje jak na činnost podnikatelskou, tak na činnost, 

kterou vykonává fyzická osoba jako zaměstnanec v základním pracovněprávním poměru. 

Znamená, že se vztahuje jak na pracovní poměr, tak i na práci konanou na základě 

dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Chráněným zájmem je shoda s předmětem 

činnosti zaměstnavatele, která by byla zaměstnancem vykonávána u jiného 

zaměstnavatele nebo byla předmětem podnikatelské činnosti. O výkon výdělečné činnosti 

se jedná i v případě, že zaměstnanec vykonává vedle svého zaměstnání na základě 

právního vztahu činnost, která je pojmově výdělečná (s níž je obvykle spojeno 

poskytování odměny). Okolnost, zda při výkonu této činnosti zaměstnanec výdělek 

skutečně dosáhl, není sama o sobě významná. Výkonem výdělečné činnosti se rozumí 

 i pouhé držení živnostenského oprávnění, i když tato osoba negeneruje žádný zisk. 

 

2) Výdělečná činnost zaměstnance nesmí být shodná s činností MAS Horňácko a 

Ostrožsko, která je určena stanovami MAS HaO, které vymezují činnost MAS HaO jak 

druhově, tak i územně. Veškerá činnost MAS HaO je vykonávána pouze na jejím území 

působnosti, které je dáno katastrálními územími obcí v MAS HaO – Uherský Ostroh, 

Veselí nad Moravou, Kunovice, Hluk, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Blatnička, 

Blatnice pod Svatým Antonínkem, Boršice u Blatnice, Lipov, Louka, Velká nad Veličkou, 

Malá Vrbka, Velká Vrbka, Kuželov, Javorník, Nová Lhota, Suchov. 

 

3) Pro výkon výdělečné činnosti každého jednotlivého zaměstnance MAS HaO bude 

vydán souhlas zaměstnavatele specifikující konkrétní podmínky výkonu výdělečné 

činnosti. Zaměstnanec svým podpisem na vydaném souhlasu potvrdí jeho akceptaci.  

 

4) Souhlas nemůže být udělen pro výkon výdělečné činnosti zaměstnanců na území 

působnosti MAS HaO. Pro činnost v oblasti Programu rozvoje venkova ČR, opatření 

LEADER – realizace SPL, nemůže být souhlas udělen na žádném území v ČR. 

 

 

        

 

V Uherském Ostrohu 10. 7. 2017 

 

 

 

                  ....................................................... 

                     Mgr. Vlastimil Vaněk 

       Předseda MAS Horňácko a Ostrožsko 

 


