
Abstrakt: 

Cieľom tejto práce je popísať súčasnú právnu úpravu konkurenčnej doložky v Českej 

republike a v USA - konkrétne v štátoch New York a Kalifornia, poukázať na výhody 

a nevýhody jednotlivých úprav a zamyslieť sa, či by sa tieto na prvý pohľad úplne odlišné 

úpravy mohli navzájom inšpirovať v určitých oblastiach. Pre priblíženie úpravy USA 

čitateľovi ma inšpiroval jednak študijný pobyt na americkej právnickej univerzite kde som 

sa zoznámila s princípmi systému common law a taktiež fakt, že som nenašla žiadny český 

článok ktorý by o konkurenčnej doložke v USA pojednával a tak som sa rozhodla vyplniť 

túto medzeru. Práca je členená do troch kapitol. Prvá kapitola sa venuje súčasnej úprave 

konkurenčnej doložky v Českej republike. V jednotlivých podkapitolách sú popísané 

ústavné základy konkurenčnej doložky, aké činnosti môžu byť konkurenčnou doložkou 

zakázané, k akým informáciám musel zamestnanec získať prístup, s akými zamestnancami 

je možné doložku uzatvoriť a na akom území, aká je maximálna časová hranica trvania, akú 

sumu musí zamestnávateľ zamestnancovi počas trvania záväzku zamestnancovi vyplácať 

a jednotlivé spôsoby ukončenia konkurenčnej doložky. Táto kapitola spracováva najmä 

ustanovenia Zákonníka práce, odborné články o niektorých aspektoch konkurenčnej doložky 

a judikatúru súdov. Druhá kapitola je venovaná úprave konkurenčnej doložky v USA. 

Obsahuje historické korene konkurenčnej doložky, úvod do zmluvného práva a priblíženie 

konkurenčnej doložky v štátoch New York a Kalifornia. Podkapitola ktorá sa venuje úprave 

v štáte New York je veľmi bohatá na judikatúru, pretože konkurenčná doložka nie je 

zakotvená v žiadnom zákone, ale vyvíja sa čisto na základe súdnych rozhodnutí. Podkapitola 

venovaná štátu Kalifornia iba stručne opisuje dôvody, prečo je v doložka v tomto štáte 

zakázaná a proti verejnému poriadku. Hlavnými zdrojmi pre túto kapitolu boli prevažne 

judikáty súdov a odborné časopisecké články. Posledná tretia kapitola tejto práce obsahuje 

komparáciu jednotlivých úprav a moje názory a úvahy, ako by sa dali vylepšiť.   

 


