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Hlavním účelem této diplomové práce je poskytnout ucelený přehled o konkurenční 

doložce jakožto institutu pracovního práva. Jedná se o záležitost aktuální, která slouží 

především k ochraně informací, znalostí a postupů zaměstnavatelů před jejich zneužitím ze 

strany zaměstnanců. Současná právní úprava obsahuje některé nejasné a nepřesné formulace, 

které způsobují problémy při používání konkurenční doložky v praxi. 

První kapitola se věnuje vymezení základních pojmů pracovního práva, které jsou spjaty se 

zákazem konkurence a konkurenční doložkou. V závěru kapitoly bude obecně definován 

samotný pojem zákazu konkurence za trvání pracovního poměru a po skončení pracovního 

poměru, tedy konkurenční doložky. 

Druhá kapitola popisuje historický vývoj právní úpravy konkurenční doložky, která se 

v právním řádu platném na území České republiky objevila již v polovině předminulého 

století. Její novodobá úprava sebou přinesla nejednoznačné názory na jejich znovuzavedení a 

obsah. 

Třetí kapitola je zaměřena na současnou právní úpravu konkurenční doložky v z. č. 

262/2006 Sb., zákoníku práce. Kromě novelizací, které byly provedeny od účinnosti nového 

zákoníku práce, je hlavní důraz kladen na jednotlivé předpoklady sjednání konkurenční 

doložky. Každý předpoklad je za pomoci judikatury vyložen a případně je upozorněno na 

nedostatky, které současné znění ustanovení vykazuje. 

Čtvrtá kapitola tvoří popis právní úpravy zákazu konkurenčního jednání a konkurenční 

doložky ve Velké Británii. Fungování tohoto institutu je vyloženo za pomoci relevantních 

soudních případů.  

Pátá kapitola tvoří komparaci právní úpravy konkurenční doložky v České republice a 

Velké Británii. I přes rozdílnost principů, na kterých oba právní řády fungují, se komparace 

zaměřuje na porovnání shodných prvků dohod o konkurenční doložce a jejich efektivnost 

fungování v praxi a případná doporučení pro zavedení v druhém právním řádu. 

V závěru práce je navrženo několik změn, které dle názoru autorky této diplomové práce 

by bylo žádoucí provést v současné právní úpravě konkurenční doložky a umožnit tak 

snadnější využití tohoto institutu v pracovněprávních vztazích. 

 


