
ABSTRAKT

Cílem této rigorózní práce je podat ucelený komplexní výklad právní úpravy 

konkurenční doložky v českém pracovním právu a dále upozornit i na její právní úpravu 

v pracovním právu na území Slovenské republiky a na území Spolkové republiky 

Německo. Konkurenční doložka se ovšem v českém právním řádu neobjevuje pouze

v odvětví práva pracovního, nýbrž také v odvětví práva obchodního, na což autor této 

práce stručně poukazuje. Hlavním tématem je nicméně právní úprava konkurenční 

doložky v rámci pracovního práva, přičemž ne vždy existoval jednotný názor na to, zda 

je takovéto ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem platné. 

V mnoha právních řádech evropských států je tento institut hojně obsažen, 

přesto v některých zemích není obsažen vůbec, resp. konkurenční doložka je zakázána, 

a je-li přesto sjednána, považuje se za neplatnou. A právě tato skutečnost, že 

konkurenční doložka je v mnoha zahraničních právních řádech upravena jinak než 

v českém pracovním právu, byla jedním z důvodů, proč si autor vybral toto téma. 

Nadto, jedná se o institut práva, který není harmonizován právem Evropské unie, proto 

lze najít tolik odlišných právních úprav. Dá se říct, že konkurenční doložka je 

dynamicky rozvíjejícím se prvkem pracovního práva. S ohledem na výše uvedené je 

nutné uvést, že i v našich podmínkách byl tento institut po několik desetiletí mrtvým 

ustanovením, resp. nebyl v právních předpisech České republiky obsažen vůbec. 

Autor se v této rigorózní práci zabývá právní úpravou konkurenční doložky

v odvětví pracovního práva i ve vybraných státech Evropy s tím, že pátá a šestá kapitola 

této práce je věnována právní úpravě konkurenční doložky na Slovensku, resp. v 

Německu. Komparací české právní úpravy konkurenční doložky s těmito dvěma výše 

uvedenými zeměmi se pak autor zabývá v kapitole sedmé rigorózní práce.

Úkolem autora této práce je také hodnotit současnou právní úpravu 

konkurenční doložky, a to i kriticky s tím, že na samém konci této rigorózní práce 

nastiňuje její úpravu de lege ferenda, tedy jaké změny by měly či mohly nastat, aby její 

právní úprava byla co nejdokonalejší a vyvolávala co nejméně kontroverzí. 




