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RESUMÉ:
Cílem této práce bylo provést ucelený výklad vývoje právní úpravy konkurenční doložky od
roku 1910 do současnosti, upozornit na nejdůležitější aspekty současné právní úpravy a provést
komparaci tuzemské úpravy institutu konkurenční doložky s jeho úpravou v německém právním
řádu. K dosažení tohoto cíle byla provedena analýza jednotlivých právních předpisů, které
konkurenční doložku v historii upravovaly. Byla zhodnocena pozitiva i negativa právní úpravy v
jednotlivých historických předpisech, největší důraz byl však kladen na analýzu současné právní
úpravy v Zákoníku práce. Pro umístění české právní úpravy konkurenční doložky do
mezinárodního kontextu byla provedena komparace s právní úpravou SRN a byly zhodnoceny
klady a zápory této zahraniční úpravy. V první kapitole byly vymezeny základní pojmy, které
byly dále v diplomové práci používány, a které byly nutné pro popis právní úpravy konkurenční
doložky. Druhá kapitola práce byla věnována historickému vývoji úpravy konkurenční doložky
na území dnešní České republiky. Kapitola byla rozdělena na dvě části, a to na popis legislativy
upravující konkurenční doložku před účinností ZP 1965 a po jeho nebytí účinnosti až do
současnosti. Rozbor právní úpravy v zákoníku práce z roku 2006 byl proveden ve třetí kapitole,
v které byly představeny jednotlivé aspekty této úpravy, nejdůležitější problémy a nejasnosti
spojené s úpravou a způsoby, jakými se s nimi odborná veřejnost a soudní praxe vyrovnává.
Významnou roli proto hrála nejen odborná literatura, ale i judikatura obecných soudů, která se k

mnoha sporným pojmům a výkladovým problémům vyjadřuje. Ve čtvrté a poslední kapitole této
práce byla představena současná právní úprava konkurenční doložky v německém obchodním
zákoníku (HGB). Byly rozebrány nejvýznamnější odlišnosti této úpravy od úpravy tuzemské a
bylo poukázáno na body, jimiž by se mohla česká úprava do budoucna inspirovat.
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