Dohoda o konkurenční doložce
uzavřená ve smyslu ust. § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
níže uvedeného dne, měsíce a roku
 mezi smluvními stranami:

Alfa Beta Gama, s. r. o.
IČ ……………………………
se sídlem …………………………….
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …………….. soudem v ……….., oddíl …., vložka ……………
zastoupená ………………………….
bankovní spojení …………………..
(dále jako „zaměstnavatel“)

a

Jan Novák 
nar. ………….
trvale bytem …………….
bankovní spojení ……………
(dále jako „zaměstnanec“)

1. Zaměstnanec je u zaměstnavatele zaměstnán na základě pracovní smlouvy ze dne …………………… na pozici ……………………… . Jeho pracovní náplní je …………………………… . Během výkonu zaměstnání přichází zaměstnanec do styku s informacemi, jejichž využití v jeho vlastní prospěch nebo prospěch třetí osoby by zaměstnavateli mohlo závažným způsobem ztížit jeho činnost.

2. Zaměstnanec se s odkazem na odst. 1 této konkurenční doložky v souladu s ust. § 310 zákoníku práce zavazuje, že se po dobu 10 měsíců po skončení pracovního poměru u zaměstnavatele zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. 

3. Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnanci za každý měsíc plnění závazku podle odst. 2 uhradit peněžité vyrovnání ve výši 0,7násobku jeho průměrného měsíčního výdělku zjištěného ke dni skončení jeho pracovního poměru k zaměstnavateli. Toto peněžité vyrovnání je splatné vždy 5. dne každého kalendářního měsíce následujícího po uplynutí měsíce, v němž byl závazek zaměstnance plněn, bezhotovostním převodem na bankovní účet zaměstnance uvedený v záhlaví této dohody. 

4. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 2 se zaměstnanec zavazuje zaplatit zaměstnavateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy zaměstnanci k její úhradě na účet zaměstnavatele uvedený v záhlaví této dohody.

5. Zaměstnanec může tuto dohodu písemně vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti; tato dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi zaměstnavateli.

6. Zaměstnavatel může od této dohody písemně odstoupit nejpozději do dne skončení pracovněprávního vztahu se zaměstnancem, a to z následujících důvodů:
a) ……………;
b) ……………; nebo
c) …………… .
Odstoupení je účinné dnem jeho doručení zaměstnanci.

7. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit po vzájemné dohodě smluvních stran písemnou formou.

8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran přebírá jedno vyhotovení.

9. Ostatní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, která nejsou touto dohodou upravena, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu dohody porozuměly a že tato byla sepsána na základě jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

V ………………………… dne ……………
	
…………………………………………		…………………………………………
zaměstnavatel				zaměstnanec

