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Úvod 

Téma zaměřené na ochranu obchodního tajemství jsem si vybrala s ohledem na jeho aktuálnost 

a význam obchodního tajemství. Jednotlivé subjekty v hospodářské soutěži ve snaze získat 

konkurenční výhodu investují do výzkumu a vývoje, přičemž výsledky své inovační činnost musí 

chránit před častými pokusy o jejich narušení či zneužití. K ochraně výsledků své činnosti mohou 

subjekty využívat práv z průmyslového vlastnictví, jako například patentů či průmyslových vzorů, 

avšak ne vždy se jedná o vhodný způsob ochrany (vysoké náklady, omezená doba ochrany, 

nesplnění požadavků kladených zákony…). Z tohoto důvodu subjekty mnohdy přistupují 

k neformální ochranně cenných skutečností prostřednictvím institutu obchodního tajemství. 

Institut obchodního tajemství tak je praxi poměrně často využívaný, jak ostatně ukázala i studie 

společností Baker McKenzie a Euromoney.1   

Téma obchodního tajemství se navíc dostalo v posledních letech do popředí zájmu vzhledem 

ke snaze Evropské Unie stanovit pravidla, která sblíží právní úpravy členských států se záměrem 

zajištění dostatečné a jednotné úrovně občanskoprávních prostředků ochrany v případě 

neoprávněného získání, využití či zpřístupnění obchodního tajemství na vnitřním trhu.2  Za tímto 

účelem Evropská Unie přijala dne 8. 6. 2016 směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/943 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) 

před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním. Tuto Směrnici byly členské státy 

povinny provést do svých právních úprav do 9. 7. 2018. 

V kontextu s výše uvedeným bude hlavní náplní mé práce posouzení ochrany obchodního 

tajemství v kontextu české právní úpravy s porovnáním požadavků Směrnice na ochranu 

obchodního tajemství. Česká právní úprava obchodního tajemství a jeho ochrana je upravena 

napříč celým právním řádem, a to jak normami soukromého, tak veřejného práva. Vzhledem k 

tomu, že významnou ochranu obchodního tajemství poskytují ustanovení ochrany proti nekalé 

soutěži, a k omezenému rozsahu diplomové práce, budu po dohodě s vedoucím mé diplomové 

práce věnovat rozboru této oblasti ochrany největší část mé práce. Jelikož však nelze opomenout 

jiné aspekty právní ochrany obchodního tajemství než tu nekalosoutěžní, vybrala jsem pro jejich 

demonstraci některé, které budou stručně rozebrány v poslední kapitole. 

 

1 Baker & McKenzie. Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market [online]. 

MARKT/2011/128/D. 2013.  
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-

how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a 

zpřístupněním, preambule 10. 
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První kapitola bude věnována vymezení pojmu obchodní tajemství a zejména jednotlivým 

definičním znakům obchodního tajemství dle českého práva a jejich souladu s vymezením 

obchodního tajemství dle Směrnice. Vymezení pojmu obchodní tajemství považuji za stěžejní, 

neboť je důležité, aby prostřednictvím tohoto institutu byla poskytována ochrana pouze 

skutečnostem, které si ji pro svůj význam zaslouží. Vymezení je ovšem důležité i z důvodu 

zamezení pokusům o zneužívání institutu obchodního tajemství k vyhýbání se svým povinnostem 

či zakrývání skutečností, na jejichž ochraně není žádný legitimní zájem.  

Další kapitola bude zaměřena na nekalosoutežní ochranu obchodního tajemství. Nejprve 

budou rozebrány podmínky generální klauzule a následně podmínky, za kterých dojde k naplnění 

zvláštní skutková podstaty – porušení obchodního tajemství. Pojetí porušení obchodního tajemství 

následně bude porovnáno s porušení obchodního tajemství, jak jej pojímá Směrnice. Závěr této 

kapitoly pak budě věnován právním prostředkům proti nekalé soutěži, a to zejména s ohledem na 

porušení obchodního tajemství. 

Ve třetí, poslední kapitole se zaměřím na další situace, kdy je obchodní tajemství chráněno. 

Nejdříve bude popsáno, jakým způsobem je chráněno obchodní tajemství v průběhu občanského 

soudního procesu, který bude nevyhnutelný v situacích, kdy dojde nebo bude hrozit porušení 

obchodního tajemství a jeho vlastník se bude chtít domoci jeho ochrany. Druhá část poslední 

kapitoly pak bude věnována ochraně obchodního tajemství vůči společníkům obchodních 

korporací, aby bylo demonstrováno, že obchodní tajemství není chráněno pouze vůči třetím 

osobám, zejména ostatním soutěžitelům, nýbrž i vlastním společníkům, jejichž zájmy by měly být 

zájmy obchodní korporace. 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit českou právní úpravu ochrany obchodního tajemství 

ve světle Směrnice a způsob jejího provedení. S ohledem na harmonizaci právní úpravy je tak 

třeba posoudit zejména vymezení pojmu obchodního tajemství dle obou úprav, jak česká právní 

úprava chrání obchodní tajemství a zda její ochrana splňuje požadavky Směrnice na ochranu 

obchodního tajemství. Za tímto účelem dosažení uvedeného cíle využiji nejrůznějších 

výkladových metod a budu čerpat zejména z české literatury, českých a zahraničních odborných 

článků, české judikatury a českých právních předpisů. 
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1 Pojem obchodního tajemství 

Obchodním tajemstvím může být široká škála poznatků či informací heterogenního charakteru. 

Jako znalosti, zkušenosti a dovednosti, které náleží k závodu, z nichž některé je dosti obtížné 

formalizovat nebo zcela jednoznačně a přesně určit. Do této škály rovněž patří skutečnosti 

obchodní povahy jako seznamy dodavatelů, problematika cenové politiky apod. Na rozdíl od 

právní úpravy obchodního zákoníku již dnešní právní úprava občanského zákoníku neobsahuje 

žádný taxativní výčet, který by některé druhy skutečností z pojmu obchodního tajemství 

vylučoval. Obsahem obchodního tajemství tak nově mohou být i skutečnosti, které předchozí 

definice obchodního tajemství vylučovala.3  

1.1 Prameny právní úpravy obchodního tajemství 

Právní úprava obchodního tajemství je řešena nejen na národní úrovni, ale také v rámci 

právního prostředí Evropské unie a na úrovni mezinárodní. Na úrovni mezinárodní spolupráce 

v oblasti ochrany duševního vlastnictví byla přijata dohoda TRIPS,4 kterou je vázána i Česká 

republika. Dohoda ve svém článku 39 zavazuje signatářské státy při zajišťování účinné ochrany 

proti nekalé soutěži, v souladu s článkem 10bis Pařížské úmluvy,5 chránit rovněž nezveřejněné 

informace. Tento článek dále uvádí, že fyzické i právnické osoby, mají možnost zabránit, aby 

informace, kterými disponují oprávněně, byly zveřejněny, sděleny třetím osobám či získány nebo 

užity třetími osobami bez jejich souhlasu způsobem odporujícímu čestné komerční praxi, pokud 

informace:  

a) jsou tajné v tom smyslu, že nejsou jako celek nebo jako přesná sestava a souhrn jejich částí    

obecně známy nebo běžně přístupné osobám v kruzích, které se běžně dotyčným druhem 

informací zabývají; 

 b) mají komerční hodnotu proto, že jsou tajné a 

 c) osoby, které je mají právoplatně ve své moci, podnikly za daných okolností přiměřené 

kroky, aby je udržely v tajnosti. 

 

3 ČADA, Karel in: HORÁČEK, Roman a kol. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3 vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 

s. 277. 
4 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – TRIPS. 
5 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 

1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v 

Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967. 
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Tyto tři podmínky přitom představují definici obchodního tajemství z pohledu TRIPS a na něž 

následně navazuje vymezení obchodního tajemství dle Směrnice.  

V rámci Evropské unie po dlouhou dobu chyběla jednotná právní úprava v oblasti obchodního 

tajemství. Namísto toho měly členské státy své vlastní vnitrostátní právní úpravy, které se však 

značně lišily. Pouze právní řád Švédského království obsahoval zvláštní právní předpis komplexně 

upravující ochranu obchodního tajemství. V jiných státech byla právní úprava ochrany 

obchodního tajemství roztroušena v rámci celého právního řádu, zejména v právních předpisech o 

nekalé soutěži, trestním právu či pracovním právu. V některých státech, jako např.  Spojeném 

království Velké Británie a Severního Irska či Irské republice, zvláštní právní úprava ochrany 

obchodního tajemství zcela absentovala.6 V důsledku uvedeného tak docházelo k poskytování 

různé úrovně ochrany obchodního tajemství. Rozdílně byly řešeny například otázky, jaké druhy 

skutečností lze chránit, vůči komu zasahovat při ochraně obchodního tajemství či procedurální 

otázky. Takto zásadní rozdíly představovaly překážku pro rozvoj poctivého obchodu a fungování 

vnitřního trhu.7  

Za účelem překlenutí těchto odlišností Evropská unie přikročila k harmonizaci prostřednictvím 

přijetí nové směrnice – Směrnice Evropského parlamentu, 8 která stanoví minimální standard pro 

definici obchodního tajemství a právní prostředky jeho ochrany. Tato koncepce minimální 

harmonizace umožňuje členským státům stanovit širší ochranu obchodního tajemství, jsou-li 

dodrženy záruky na ochranu zájmů jiných osob výslovně stanovené Směrnicí. Jednotlivé členské 

státy byly povinny tuto Směrnici o obchodním tajemství provést do svých právních řádů nejpozději 

do 9. 6. 2018. 

Česká republika měla a dosud má roztroušenou úpravu obchodního tajemství napříč celým 

právním řádem. Jednak v rámci soukromoprávních předpisů, jako jsou např. občanský zákoník 

nebo v zákon o obchodních korporacích, a jednak v rámci předpisů z oblasti veřejného práva, jako 

např. trestní zákoník, zákon o svobodném přístupu k informacím nebo občanský soudní řád. Tuto 

roztroušenou úpravu neovlivnila ani Směrnice, v jejímž důsledku došlo pouze k minimálním 

úpravám, jelikož jediné úpravy se dostalo zákonu o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 

 

6 Hogan Lovells International LLP, Report on Trade Secrets for the European Commission ze dne 23. 9. 2012. 
7 ČADA, K. in: HORÁČEK a kol. 2017. op. cit., s. 303. 
8 Směrnice, 2016/943, op. cit., preambule 10 a článek 1 odst. 1. 
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1.2 Vymezení obchodního tajemství dle české právní úpravy a Směrnice 

Stěžejní pro ochranu obchodního tajemství je jeho správné vymezení. Z tohoto důvodu je nutné 

se zaměřit jak na definici obchodního tajemství obsaženou v českém právním řádu, tak na 

Směrnici, s níž musí být česká právní úprava v souladu. 

Dle Směrnice se obchodním tajemstvím rozumí informace, které: 

(a) „jsou tajné v tom smyslu, že nejsou jako celek nebo v přesném uspořádání a souhrnu jejich   

částí obecně známy nebo běžně dostupné osobám v kruzích, které se dotčeným druhem 

informací běžně zabývají; 

 (b) tím, že jsou tajné, mají komerční hodnotu;  

(c) osoba, která jimi oprávněně disponuje, podnikla za daných okolností odpovídající kroky.“9 

Český právní řád obsahuje vlastní definici obchodního tajemství v ustanovení § 504 občanského 

zákoníku. Dle uvedeného ustanovení: „Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, 

určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které 

souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich 

utajení.“ Při srovnání obou definic dojdeme k závěru, že obě pojetí jsou si vzájemně blízká.  

Uvedené definice stanoví požadavky na jednotlivé skutečnosti, které musejí být kumulativně 

naplněny, aby se daná skutečnost mohla označovat za obchodní tajemství. V obou případech je 

ochrana obchodního tajemství neformální, k jejímuž vzniku postačí naplnění všech definičních 

znaků a není třeba činit žádné další kroky (např. zápis do rejstříku). Naopak zánikem, byť jediného 

z těchto znaků, dochází k automatickému zániku obchodního tajemství a dané skutečnost nemůže 

být nadále chráněna.10 Z uvedených důvodů je třeba řádně vymezit a vysvětlit jednotlivé pojmové 

znaky obchodního tajemství. 

1.2.1 Konkurenční významnost 

Základním pojmovým znakem obchodního tajemství dle české právní úpravy je, že se musí 

jednat o skutečnosti konkurenčně významné. Pouze takové skutečnosti mohou být jeho obsahem. 

Konkurenční významností přitom rozumíme oprávněnou výhodu vlastníka obchodního tajemství 

v rámci soutěže oproti ostatním soutěžitelům, která je představována právě konkrétním obchodním 

 

9 Směrnice, 2016/943, op. cit., článek 2. 
10 KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan in: LAVICKÝ, Petr, a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 

1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1783. 
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tajemstvím.11 Na rozdíl od předchozí právní úpravy obchodního zákoníku se již nemusí jednat 

pouze o skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, čímž dochází k rozšíření možných 

skutečností, jež budou moci být obsahem obchodního tajemství. Obchodní tajemství tak mohou 

být i technická řešení, výrobní postupy, organizační opatření i metody personální práce a další 

skutečnosti splňující podmínku konkurenční významnosti.12 Nicméně tento nově zavedený 

pojmový znak může v praxi působit obtíže.  

V prvé řadě může jisté problémy způsobovat již samotná neurčitost pojmu konkurenčně 

významné skutečnosti. Zvolená formulace vedla k vítanému rozšíření obsahu obchodního 

tajemství. V důsledku této změny však mohou vyvstávat spory o to, jaké skutečnosti lze považovat 

za dostatečně konkurenčně významné, aby si zasloužily být chráněny jako obchodní tajemství.13 

S ohledem na širokou množinu skutečností, které mohou tvořit obchodní tajemství, neustálému 

rozšiřování této množiny v důsledku technologického pokroku a na fakt, že konkurenční význam 

řady skutečností se bude měnit podle okolností daného případu, se proto obdobně jako P. Hajn14 

domnívám, že by tento pojem měl být vykládán vždy s ohledem na tyto konkrétní individuální 

skutkové okolnosti.  

P. Koukal a J. Lasák15 spatřují v tomto znaku zejména interpretační problém.  Vzhledem 

k tomu, že pojem konkurenčně významné skutečnosti je třeba chápat v souvislosti s dalšími 

pojmovými znaky, rozvíjí znak konkurenční významnosti pouze znak neběžnosti. Tedy pouze 

neběžné, unikátní skutečnosti, zakládající lepší soutěžní postavení vlastníka v porovnání s 

ostatními subjekty na trhu, mohou být obsahem obchodního tajemství. Tento znak tak předpokládá 

srovnání vlastníka obchodního tajemství s jinými subjekty. Nicméně s ohledem na běžnou 

nedostupnost skutečností může být porovnání soutěžního postavení značně komplikované. Je tedy 

otázkou, jak má být posuzováno, zda dané utajované skutečnosti poskytují konkurenční výhodu. 

P. Koukal a J. Lasák tak uzavírají, že za účelem zabránění tomuto problému je třeba rozumět 

konkurenční významností pouze „pravděpodobnou konkurenční významnost“. 

Závěrem je k tomuto znaku vhodné poznamenat, že oproti občanskému zákoníku není 

v definici obchodního tajemství dle Směrnice o ochraně obchodního tajemství tento znak výslovně 

zahrnut. Na první pohled by se tak mohlo zdá, že definice dle občanského zákoníku není v souladu 

 

11 KOUKAL, P., LASÁK, J. in: LAVICKÝ a kol. 2014, op. cit., s. 1784. 
12 HAJN, Petr in: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník – Komentář - Svazek VI (relativní majetková práva 2. 

část). 1.vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014., § 2985. 
13 HAJN, P. in: ŠVESTKA a kol. 2014, op. cit., § 2985. 
14 Tamtéž. 
15 KOUKAL, P., LASÁK, J. in: LAVICKÝ a kol. 2014, op. cit., s. 1784. 
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s unijní úpravou, neboť dochází ke zúžení obsahu obchodního tajemství. Tak tomu však není, 

jelikož Směrnice pracuje se znakem komerční hodnoty, z něhož vyplývají hned dva znaky 

obchodního tajemství dle občanského zákoníku, a to konkurenční významnost a ocenitelnost (k té 

podrobněji v kapitole 1.2.3). Komerční hodnota pak také, shodně jako komerční významnost, musí 

být skutečná nebo alespoň pravděpodobná.16 Výkladem tak dojdeme k závěru, že požadavek 

konkurenční významnosti není z pohledu unijního práva zužující, naopak je obsažen v požadavku 

komerční hodnoty, a tudíž v souladu s unijním pojetím obchodního tajemství.  

1.2.2 Určitelnost 

Dalším z definičních znaků obchodního tajemství je určitelnost, jíž se rozumí objektivní 

vnímatelnost konkurenčně významných skutečností. Pouze skutečnosti, které jsou objektivně 

seznatelné lidskými smysly, dostatečně identifikovatelné, jsou způsobilé k tomu tvořit obchodní 

tajemství. Požadavku určitelnosti tak například nevyhoví znalosti nebo dovednosti zaměstnanců 

vlastníka podnikatelského subjektu, které nejsou nějakým způsobem zachycené ve vnímatelé 

podobě.17  

Navzdory tomu, že je tento pojmový znak v definici občanského zákoníku výslovně vyjádřen, 

jedná se opět o poměrně neurčitou formulaci, ze které není zřejmé, k jakému okamžiku se má 

upínat určitelnost daných skutečností. Takovéto vymezení požadavku určitosti je však vhodné 

k zajištění ochrany řady hospodářsky významných budoucích informací, u nichž nelze jejich 

přesnou podobu předem určit,18 což vede k rozšíření ochrany vynaložených investic podnikatele. 

Dle P. Hajna19 by se proto ochrana prostřednictvím tohoto institutu měla vztahovat i například na 

hospodářsky významné skutečnosti, jež získal zaměstnanec v rámci své činnosti v podnikatelském 

subjektu za přispění prostředků tohoto subjektu a o kterých nemohl vlastník subjektu předpokládat, 

že k nim dojde či předem vědět, jaká bude jejich konkrétnější podoba. Vlastníci podnikatelských 

subjektů by však takto obecně vymezenou ochranu měli v rámci smluvních a jiných dokumentech 

sloužících k ochraně obchodního tajemství konkretizovat, neboť nelze poskytnout ochranu jako 

obchodnímu tajemství skutečnosti, která je příliš obecná nebo ji nelze odlišit od jiných skutečností 

stejné nebo obdobné povahy. Taková skutečnost nesplní požadavek určitelnosti.  

 

16 NIEBEL, R., L. DE MARTINIS a B. CLARK. The EU Trade Secrets Directive: All change for trade secret 

protection in Europe? Journal of Intellectual Property Law and Practice [online]. 2018, 13(6), s. 448. 
17 KOUKAL, P., LASÁK, J. in: LAVICKÝ a kol. 2014, op. cit., s. 1784. 
18 HAJN, P. in ŠVESTKA a kol. 2014, op. cit., § 2985. 
19 Tamtéž. 
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Směrnice výslovně znak určitelnosti neobsahuje. Nicméně požadavek na určitost vyjádření 

informací tvořících obchodní tajemství nepřímo vyplývá ze znaku komerční hodnoty daných 

informací, neboť není možné stanovit hodnotu skutečnosti, která není dostatečně určitě 

identifikována (k určování hodnoty obchodního tajemství viz níže v podkapitole 1.2.3 této práce). 

Navíc, jak již bylo zmíněno, Směrnice přejímá definici obchodního tajemství dle TRIPS, ke které 

bylo dovozeno, že obchodní tajemství musí být identifikovatelné, jelikož informace, jež není 

dostatečně identifikovatelná, nemůže být předmětem právní povinnosti, a tedy ani vymahatelná.20 

Tudíž lze považovat určitelnost za znak obchodního tajemství i dle Směrnice, byť není v její 

definici výslovně vyjádřen. 

1.2.3 Ocenitelnost 

S pojmovým znakem určitelností skutečností tvořících obchodní tajemství úzce souvisí 

požadavek na jejich ocenitelnost. Obchodní tajemství mohou tvořit pouze takové skutečnosti, které 

mají majetkovou hodnotu a mohou být samostatným předmětem majetkových dispozic (např. 

mohou být předmětem licencí či předmětem vkladu do obchodní společnosti).21 Dřívější úprava 

obchodního tajemství dle obchodního zákoníku neřešila výslovně ocenitelnost, jakožto pojmový 

znak obchodního tajemství, nýbrž existenci skutečné hodnoty nebo alespoň potenciální materiální 

nebo nemateriální hodnoty.22 K tomu soudní praxe23 dovodila, že tuto hodnotu mají pouze takové 

skutečnosti, jejichž vyzrazení je způsobilé se dotknout, ať už současného, nebo i budoucího 

hospodářského výsledku podnikatele. Jedná se tedy o objektivní kritérium, jež nezávisí na tom, 

jaký význam skutečnosti subjektivně přisuzuje její vlastník, ale jaká je jeho objektivní hodnota pro 

třetí subjekty.24 Tyto závěry lze aplikovat i za současné právní úpravy, kdy zákon stále požaduje, 

aby skutečnost tvořící obchodní tajemství měla hodnotu, avšak hodnotu vyjádřitelnou v penězích, 

tedy měla cenu. 

Cena obchodního tajemství bude muset být v souladu s ustanovením § 492 odst. 1 občanského 

zákoníku určována jako cena obvyklá. Tou se rozumí cena, která „by byla dosažena při prodejích 

 

20 GRASSIE, Gill. Trade secrets: the new EU enforcement regime. Journal of Intellectual Property Law [online]. 2014, 

9(8), s.185. 
21 BOHÁČEK, Martin in: ČERNÁ, Stanislava a kol. Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí 

podnikatele. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 207. 
22 Ustanovení § 17 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
23   Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 24. 11. 2016, sp. zn. 9 As 280/2016 a usnesení Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. 5 Tdo 1427/2015. 
24 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 24. 11. 2016, sp. zn. 9 As 280/2016, Rozsudek Krajského soudu 

v Českých Budějovicích ze dne 26. 3. 2013, sp. zn. 10 A 125/2012. 
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stejného, případně obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v 

obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.“25 Nicméně požadavek ocenitelnosti 

obchodního tajemství může být s ohledem na tuto potřebu určení ceny obvyklé spolu s dalšímu 

požadavky – nutnost zajištění utajení a konkurenční významnost posuzovaných skutečností – 

problematický. Domnívám se, že při určování obvyklé ceny bude v praxi velmi nesnadné provést 

srovnání posuzovaných skutečností s jinými neběžnými konkurenčně významnými skutečnostmi, 

které jsou navíc utajované. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že se bude určovat pouze 

potencionální hodnota daných skutečností, jak tomu bylo za účinnosti obchodního zákoníku.26  

Dále je třeba doplnit, že při určování, zda daná skutečnost má materiální hodnotu, se musí 

vycházet z konkrétních okolností každého jednotlivého případu, zejména s ohledem na charakter 

skutečnosti a její souvislosti se závodem.27  

Uvedený výklad znaku ocenitelnosti obchodního tajemství nedoznává změny ani v důsledku 

Směrnice. Definice obchodního tajemství v ní obsažená sice přímo nezahrnuje požadavek 

ocenitelnosti, nicméně ten je možné výkladem dovodit spolu s konkurenční významností ze znaku 

komerční hodnoty, jak to bylo popsáno v podkapitole 1.2.1. 

1.2.4 Běžná nedostupnost v příslušných obchodních kruzích 

Dalším z pojmových znaků obchodního tajemství je běžná nedostupnost dané skutečnosti v 

příslušných kruzích. Tento pojmový znak byl součástí definice obchodního tajemství dle 

ustanovení § 17 obchodního zákoníku, a rovněž vyplývá i ze Směrnice, která konkrétně hovoří o 

informaci obecně známé nebo běžně dostupné osobám v kruzích, které se dotčeným druhem 

informací běžně zabývají. Je tedy zřejmé, že se jedná o nezbytný požadavek pro vymezení 

obchodního tajemství, který souvisí s funkcí obchodního tajemství jako institutu sloužícímu k 

ochraně investic podnikatele.28 Občanský zákoník, stejně jako dříve obchodní zákoník, 

nevyžaduje, aby se jednalo o skutečnosti zcela nové, originální či neznámé jiným osobám, s 

výjimkou těch, které se na vzniku tajemství podílely nebo je s nimi vlastník obchodního tajemství 

seznámil,29 jak je tomu u patentů, užitných vzorů apod. Nezbytným předpokladem je však běžná 

 

25 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 8. 2012, sp. zn. 23 Cdo 500/2012.  
26 KOUKAL, P., LASÁK, J. in: LAVICKÝ a kol. 2014, op. cit., s. 1785. 
27 Rozsudek Krajský soud v Českých Budějovicích ze dne 26. 3. 2013, sp. zn. 10 A 125/2012. 
28 KOUKAL, P., LASÁK, J. in: LAVICKÝ a kol. 2014, op. cit., s. 1785. 
29 ŠTENGLOVÁ, Ivana in: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Obchodní tajemství: praktická příručka 1. vydání. Praha: 

Linde Praha, 2005, s. 19. 
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nedostupnost daných skutečností jak konkurentům, tak i jiným osobám, jenž by tyto skutečnosti 

mohly konkurentům sdělit či jinak poskytnout. 30  

Nicméně se domnívám, že požadavek běžné nedostupnosti nelze chápat absolutně. Absolutní 

pojetí by v důsledku znamenalo, že nikdo mimo vlastníka obchodního tajemství nebude znát 

chráněnou skutečnost (vyjma osob podílejících se na jeho vzniku a osob, které se o něm dozvěděly 

v rámci provádění činnosti pro vlastníka). Absolutní pojetí by vylučovalo i možnost licencování 

obchodní tajemství, se kterou však počítá sama Směrnice. Běžnou nedostupnost v příslušných 

obchodních kruzích je proto nutné chápat relativně.  

Je ovšem otázkou, kdy lze ještě skutečnosti považovat za běžně nedostupné, aby mohly být 

obchodním tajemstvím. V zahraniční odborné literatuře lze nalézt názory,31 dle kterých určitá 

skutečnost zůstane tajná, dokud ji nebude znát byť jediný soutěžitel.32 Jiný názor33 pak sice také 

připouští znalost i dalšími soutěžiteli, ale předpokládá určitou hranici počtu těchto soutěžitelů. 

Přikláním se k druhému z těchto názorů, a to s ohledem na užitou formulaci „běžná dostupnost“. 

Za běžnou dostupnost je zcela jistě možné považovat situaci, kdy skutečnost je dostupná v odborné 

literatuře či prezentována na konferencích.34 Skutečnost tudíž bude mít každý soutěžitel přístupnou 

běžnými prostředky. Naopak se domnívám, že skutečnost (např. technologický postup), kterou 

budou znát pouze dva z mnoha soutěžitelů, a ti ji navíc budou utajovat, nebude běžně dostupná, 

neboť k takové skutečnosti nebudou mít ostatní soutěžitelé běžný přístup. Konkrétní hranici není 

možné předem paušálně určit. Proto se bude odvíjet od konkrétních okolností v daného případu – 

povaze dané skutečnosti a způsobu nabytí znalosti jednotlivými soutěžiteli o ní, počtu soutěžitelů 

na trhu… Považuji ovšem za zjevné, že kdyby již danou skutečnost znalo 99 % soutěžitelů, byla 

by daná skutečnost natolik přístupná či evidentní, že bude muset být považována za běžnou. Proto 

se nemohu ztotožnit s prvním z uvedených názorů. 

Lze tedy shrnout, že běžnou dostupnost je nutné chápat relativně s tím, že existuje určitá 

maximální kvóta soutěžitelů, jejímž překročením se skutečnost stane běžně dostupnou 

v příslušných obchodních kruzích. Tato kvóta se přitom bude odvíjet od konkrétních okolností. 

Relativní pojetí je navíc podpořeno tím, že i informace, které nejsou absolutně tajné, si zaslouží 

ochranu jako obchodní tajemství. Opačný závěr by mohl utlumit snahu o výzkum a vývoj, potažmo 

 

30 KOUKAL, P., LASÁK, J. in: LAVICKÝ a kol. 2014, op. cit., s. 1785. 
31 Např. Pires de Carvalo in: SOUSA E SILVA, Nuno. What exactly is a trade secret under the proposed directive? 

Journal of Intellectual Property Law [online]. 2014, 9(11), s.929. 
32 Či jiné osoby v příslušných kruzích, které by tuto skutečnost mohli ostatním soutěžitelům sdělit. 
33 Meitinger, I in: SOUSA E SILVA, Nuno. What exactly is a trade secret under the proposed directive? Journal of 

Intellectual Property Law [online]. 2014, 9(11), s. 929. 
34 HAJN, P. in: ŠVESTKA a kol. 2014, op. cit., § 2985. 
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i hospodářský rozvoj, když by jednotlivé osoby neměly chráněny výsledky jejich činnosti jen 

proto, že jejich konkurent nezávisle na nich učinil stejný objev, aniž by o svých výzkumech 

navzájem věděly. Ostatně obdobný názor vyjadřuje i M. Boháček,35dle kterého postačí pouze 

relativní utajení, kdy jsou skutečnosti známy sice více osobám, ale každá z nich je utajuje.  

S uvedeným souvisí, že obchodní tajemství může být tvořeno jedinečným spojením více 

skutečností, přičemž jednotlivé skutečnosti mohou být běžně dostupnými. Vrchní soud v Praze36 

shledal jako způsobilý předmět obchodního tajemství seznam odběratelů s konkrétními údaji o 

předchozích jednáních, obchodech, předpokládaných potřebách a možnostech zdravotnických 

pracovišť v budoucím období. Učinil tak přesto, že většinu informací bylo možné získat z veřejně 

přístupných zdrojů a subjekty podnikající daném oboru obchodní činnosti (konkrétně 

v projednávaném případě se zdravotnickou technikou) si je mohly opatřit. Jedinečnost seznamu 

však byla právě v komplexnosti shromážděných informací, jež přestavovaly soutěžní výhodu pro 

jeho vlastníka. Z toho lze vyvodit, že předmětem obchodního tajemství může být i komplexní 

soubor skutečností, které by samostatně jím být nemohly z důvodu jejich běžné dostupnosti, je-li 

jejich shromáždění určitým způsobem jedinečné. Mám za to, že se jedná o správný přístup, jelikož 

kladně zohledňuje vynaložené úsilí a investice na vytvoření takového komplexního souboru 

skutečností.  

Vzhledem k uvedenému je nicméně naplnění znaku běžné nedostupnosti v příslušných 

obchodních kruzích nutné posuzovat pro každý případ jednotlivě s ohledem na jedinečné okolnosti 

posuzovaného případu. Pouze při znalosti a posouzení všech přítomných aspektů je možné 

rozhodnout, zda se jedná o obchodní tajemství či nikoliv. 

1.2.5 Souvislost se závodem 

Zákonná definice obchodní tajemství stanoví jako další kritérium, že jej mohou tvořit pouze 

skutečnosti související se závodem. Podstatné je, že skutečnosti nemusí být přímou součástí 

závodu svého vlastníka, ale postačí, že se závodem souvisejí do té míry, že jsou relevantní pro 

jeho podnikání (např. skutečnosti související s výrobou, marketingem či podnikovou strategií). 

Vzhledem k pouhé souvislosti obchodního tajemství se závodem je obchodní tajemství možné 

převádět nezávisle na převodu závodu.37  

 

35 BOHÁČEK, M. in: ČERNÁ a kol. 2016, op. cit., s. 207. 
36 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 10. 2002, sp. zn. 3 Cmo 38/2001 in: MACEK, J. Rozhodnutí ve věcech 

nekalé soutěže a obchodní firmy. II. díl. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 154-160. 
37 BOHÁČEK, M. in: ČERNÁ a kol. 2016, op. cit., s. 207. 
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P. Hajn38 uvádí, že pojem závod je nezbytné vykládat šířeji něž je jeho běžné chápání, a to tak, 

aby zahrnul nejen všechny podnikající subjekty (včetně svobodných povolání), ale i právnické 

osoby zásadně nepodnikatelského typu, které mají svá hospodářská tajemství z hlediska 

ekonomického a konkurenčního významná. Nelze jim tak odepřít možnost vlastnit obchodní 

tajemství. S tímto závěrem se ztotožňuji. Na podporu lze také argumentovat zákonem o 

svobodném přístupu k informacím. Zákonodárce v tomto zákoně, který zpravidla bude dopadat na 

veřejné a nepodnikající subjekty, umožnil těmto subjektům odmítnout poskytnout určitou 

informaci s odvoláním se na ochranu obchodního tajemství, tudíž připustil, že obchodní tajemství 

mohou mít rovněž tyto nepodnikající subjekty.39 Tento rozšiřující výklad navíc vyžaduje nejen 

zájem na zajištění ochrany obchodního tajemství i subjektů, ohledně jejichž činnosti se pojem 

závod běžně nepoužívá, ale také zajištění souladu s unijní úpravou. Požadavek souvislosti se 

závodem totiž není v definici dle Směrnice přítomen, a proto by opačný výklad znaku souvislosti 

se závodem byl zužující.  

1.2.6 Zajištění utajení  

Posledním z pojmových znaků je zajišťování utajení skutečností jejich vlastníkem, který je 

utajuje ve svém zájmu. Dikce zákona klade na zajištění utajení určité kvalitativní nároky, kdy 

vlastník musí zajistit utajení odpovídajícím způsobem. Výraz odpovídajícím způsobem přitom 

soudní judikatura za použití prvorepublikové literatury vyložila jako „efektivní zajišťování s 

využitím všech možných technických prostředků.“40 Vlastník proto k zajištění utajení obchodního 

tajemství musí podniknout faktické kroky spočívající v omezení přístupu ke skutečnostem 

tvořícím obchodní tajemství (podmínění přístupů k utajovaným skutečnostem, kamerové systémy, 

označení dokumentů slovy tajné atd.…). Vedle toho by měl ale také učinit právní kroky, zejména 

prostřednictvím uzavíraní smluv se zaměstnanci, konkurenčních doložek, pracovních řádů.41 Je 

tedy na vlastníku obchodního tajemství, aby k zajištění utajení dané skutečnosti zvolit vhodné 

prostředky, které odpovídají povaze utajované skutečnosti, neboť je to právě on, kdo v případě 

sporu nese důkazní břemeno ohledně učinění těchto opatření.42 Neunesení důkazního břemene pak 

bude důvodem pro neúspěch v řízeních týkajících se ochrany obchodního tajemství. 

 

38 HAJN, P. in: ŠVESTKA a kol. 2014, op. cit., § 2985. 
39 Srov. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 7 A 131/2010. 
40 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 32 Odo 1568/2006. 
41 KOUKAL, P., LASÁK, J. in: LAVICKÝ a kol. 2014, op. cit., s. 1786. 
42 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 32 ODO 1568/2006. 
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Požadavek na zajištění odpovídajícího utajení je Směrnicí upraven téměř totožně. Jediným 

rozdílem, jež by mohl působit obtíže, je rozdílné chápání slova vlastník obchodního tajemství, kdy 

dle unijní úpravy jím je fyzická nebo právnická osoba, která s obchodním tajemstvím oprávněně 

disponuje.43 Vlastníkem se tedy rozumí i osoba disponující s tajemstvím na základě licence. 

Vzhledem k tomu, že nedošlo v rámci transpozice směrnice k odstranění tohoto rozporu, tak 

k zajištění souladu české právní úpravy s úpravou unijní, bude muset dojít až soudní praxí 

prostřednictvím výkladu.  

1.2.7 Dílčí shrnutí  

Výčet požadavků kladených Směrnicí na určitou skutečnost, aby mohla být kvalifikovaná jako 

obchodní tajemství, se v některých ohledech liší od definice obchodního tajemství dle českého 

práva. Jedná se však spíše o formulační odlišnosti, které z věcného hlediska nepředstavují pro 

českou právní úpravu obchodního tajemství zásadní změny. Z tohoto důvodu by tak všechny 

rozdíly v definičních znacích by měly být překlenutelné interpretačně. 

V obou případech rovněž shodně platí, že pokud nebyl naplněn byť jediný ze znaků, nemůže 

se jednat o obchodní tajemství. Stejně tak ochrana obchodního tajemství je v obou případech 

neformální. K formulaci většiny znaků obchodního tajemství se využívají neurčité právní pojmy, 

čímž je vhodně ponechán prostor rozhodovací praxi soudů, aby neurčité pojmy obsažené v definici 

vyložily vždy podle okolností jednotlivých případů. 

Tyto pojmy je navíc možné, a taky vhodné, vykládat široce. Obsahem obchodního tajemství 

tak mohou být nejrůznější skutečnosti. Dosavadní soudní praxe dovodila, že obchodním 

tajemstvím mohou být skutečnosti jako například rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného 

orgánu o změně úkolů zaměstnance, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem 

zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,44 zápisy z jednání, smluvní 

dokumenty, kontakty na klienty, historie e-mailové komunikace,45 studie plánu druhé etapy 

nového závodu,46 komplexní seznam odběratelů s konkrétními údaji o předchozích jednáních, 

 

43 Směrnice, 2016/943, op. cit. 12, článek 2 odst. 2. 
44 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 2. 2005, sp. zn. 21Cdo 1874/2004. 
45 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1307/2006. 
46 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 1. 2006, sp. zn. 21 Cdo 617/2005. 
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obchodech, předpokládaných potřebách a možnostech zdravotnických pracovišť v budoucím 

období47 či algoritmus identifikující nevymahatelné pohledávky.48  

1.3 Vztah mezi obchodním tajemstvím, know-how a důvěrnými informacemi 

Od institutu obchodního tajemství je třeba odlišovat pojem know-how. V odborné literatuře 

bývá definován jako soubor „výrobních, technických, technologických a jiných poznatků a 

dovedností, které vedou k racionálnějšímu nebo efektivnějšímu vyřešení určitého problému a jsou 

podnikatelsky využitelné.“49 V českém právním řádu však tento pojem nemá žádné vymezení. 

Nicméně jeho úpravu lze nalézt v některých bezprostředně závazných nařízení Komise Evropské 

unie o blokových výjimkách, např. nařízení č. 772/2004 pro dohody pro transfer technologií. 

V tomto nařízení je know-how definováno jako soubor nepatentovaných praktických znalostí, 

které jsou získány zkušenostmi a pokusy. Za definiční znaky je proto možné považovat a) utajení, 

b) podstatnost pro provoz závodu a c) identifikovatelnost. Toto vymezení know-how je však užší, 

než jak je pojímáno českou odbornou literaturou a soudy,50 neboť jak uvádí P. Hajn,51  se vztahuje 

na technické problémy a výrobní procesy, ne však na znalosti a dovednosti jiného druhu.  

Samotný vztah mezi obchodním tajemstvím a know-how bývá charakterizován jako „vztah 

dvou množin, které se sice do značné míry prolínají, ale každá z nich obsahuje prvky, které druhá 

neobsahuje.“52 Není však přesné tvrdit, že know-how je ve většině případů obchodním tajemstvím. 

Přesnější je, že know-how může být obchodním tajemstvím, splní-li jeho přísná kritéria.53 Ke 

vztahu těchto pojmů se vyjadřuje také Směrnice.54 Ta uvádí, že by definice obchodní tajemství 

měla být formulována tak, aby zahrnula i know-how, pokud je dán oprávněný zájem na uchování 

jeho důvěrnosti i legitimní očekávání, že bude zajištěno jeho utajení. Současně by takové 

know - how mělo mít komerční hodnotu (skutečnou či potencionální), což bude zejména 

v případech, kdy jeho vyzrazení může poškodit zájmy osoby, která s ním disponuje. Dle mého 

 

47 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 10. 2002, sp. zn. 3 Cmo 38/2001 in: MACEK, Jiří. Rozhodnutí ve 

věcech nekalé soutěže a obchodní firmy. II. díl. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 154–159. 
48 Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 6. 2013, sp. zn. 30 A 8/2012-87. 
49 ŠTENGLOVÁ, I. in: ŠTENGLOVÁ a kol. 2005, op. cit., s. 27, s odvoláním na JEŽEK, Jiří in: ELIÁŠ, Karel a kol. 

Kurs obchodního práva. Úvodní a obecná část. Soutěžní právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. s. 5. 
50 Vrchního soudu v Praze se v rozhodnutí sp. zn. 7 Cmo 2009/2005, vyjadřuje k pojmu know-how: „Know-how se 

zpravidla rozumějí výrobně-technické, organizační, obchodní a jiné poznatky, které umožňují vytvořit takový 

výsledný produkt, který by bez nich vytvořen být nemohl, a které jsou v daném okamžiku a místě výjimečné.“ in: 

HAJN, Petr. Když nevíme, jak právně vymezit "know-how." Obchodněprávní revue, 2010, č. 11, s. 313 - 316. 
51 HAJN, Petr. Když nevíme, jak právně vymezit "know-how." Obchodněprávní revue, 2010, č. 11, s. 313-316. 
52 ŠTENGLOVÁ, I. in: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. 2005, op. cit., s. 27, s odvoláním na JEŽEK, Jiří in: ELIÁŠ, Karel 

a kol. Kurs obchodního práva. Úvodní a obecná část. Soutěžní právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. s. 5. 
53 HAJN 2010 op. cit., s. 313-316. 
54 Směrnice, 2016/943, op. cit., preambule 14. 
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názoru tak z pojetí Směrnice vyplývá obdobný závěr, tedy že za určitých podmínek know-how 

nabude ochrany obchodního tajemství. 

Od těchto pojmů je třeba odlišovat pojem důvěrné informace, jimiž může být téměř cokoliv, 

co má důvěrný charakter a je druhé smluvní straně poskytnuto při jednání o uzavření smlouvy.55  

Obdobně, jako v případě vztahu know-how a obchodního tajemství, i vztah důvěrných informací 

a obchodního tajemství lze nejlépe popsat jako dvě prolínající se množiny informací. Jak obchodní 

tajemství, tak know-how mohou být v určitých případech důvěrnou informací. Ochrana důvěrných 

informací není absolutní, ale působí pouze mezi osobami, které spolu jednaly o uzavření smlouvy 

za předpokladu, že při jednání z prohlášení druhé strany nebo okolností jednání o smlouvě 

vyplývá, že tyto informace nesmí být druhou stranou zneužity či prozrazeny.56 

1.4 Obchodní tajemství jako věc a jeho ochrana jako věci  

Obecné vymezení obchodního tajemství je upraveno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

a to v rámci hlavy IV., nazvané věci a jejich rozdělení. S ohledem na toto zařazení tak půjde o věc, 

konkrétně věc nehmotnou a movitou ve smyslu ustanovení § 496 odst. 2 a § 498 odst. 2 občanského 

zákoníku. Na rozdíl od obchodního zákoníku však ustanovení § 504 občanského zákoníku 

výslovně nestanovuje možnost s obchodním tajemství výlučně nakládat, ani jinak neřeší otázku 

jeho ochrany. Nicméně ustanovení § 979 občanského zákoníku umožňuje použití ustanovení hlavy 

druhé části třetí (absolutní majetková práva) na věci hmotné i nehmotné. Dle dikce ustanovení 

§ 1011 občanského zákoníku mohou být předmětem vlastnického práva jak věci hmotné, tak i 

nehmotné. Vzhledem k tomu, že obchodní tajemství je věcí v právním slova smyslu, se na jeho 

ochranu užijí vedle ustanoveních nekalé soutěže (čemuž bude blíže věnována kapitola 2 této práce) 

obecná ustanovení upravující ochranu vlastnictví. Tento závěr potvrzuje i důvodová zpráva,57 

která uvádí, že již z povahy obchodního tajemství vyplývá, že s ním může jeho vlastník nakládat 

dle své vůle a pokud s ním chce nakládat, aplikují se ustanovení o vlastnictví, případně ustanovení 

o závazkovém právu. Zpráva dále uvádí, že o ochraně obchodního tajemství nejsou zvláštní právní 

pravidla potřebná, neboť i tu dostačují ustanovení o ochraně vlastnictví a o nekalé soutěži. Lze 

 

55 ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. Praha: 2014, s. 215. 
56 HUMLÁK, Milan in: HUMLÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). 

Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, s. 65. 
57 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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tudíž dovodit, že obchodní tajemství požívá nejen relativní ochrany v rámci ochrany proti nekalé 

soutěži, ale jakožto věc i absolutní ochrany. To ostatně potvrzuje například T. Kindl.58  

S ohledem na výše uvedené bude obchodní tajemství možné chránit prostřednictvím 

vlastnických žalob, a to žalobou na vydání věci (revindikační) ve smyslu ustanovení § 1040 

občanského zákoníku a negatorní žalobou upravenou v ustanovení § 1042 občanského zákoníku. 

Je však otázkou, jak tyto žaloby budou u obchodního tajemství, stejně jako jiných nehmotných 

věcí, uplatnitelné. Domnívám se, že reivindikační žaloba nebude v případě obchodního tajemství 

již ze samotné povahy věci možná, a bude se jednat pouze o žalobu na vydání hmotného nosiče, 

na němž je obchodní tajemství zachyceno. Nicméně i pouhé vydání hmotného nosiče svým 

způsobem přispívá k zajištění ochrany obchodního tajemství, kdy lze navíc předpokládat, že 

žalobce bude pro úspěch žaloby argumentovat tím, že hmotný nosič zachycuje obchodní tajemství.  

Naopak se domnívám, že povaha obchodního tajemství nijak nevylučuje užití negatorní 

žaloby, jíž se vlastník domáhá ochrany proti zásahům do jeho práva, které spočívají v jiném rušení 

než v neoprávněném zadržování jeho věci. Tato žaloba tak bude prostředkem právní ochrany před 

neoprávněnými zásahy do obchodního tajemství, které nesplní podmínky pro kvalifikaci jako 

nekalé soutěže (zejména, kdy nebude dán soutěžní prvek). Pro úspěšné uplatnění žaloby je na 

žalobci, aby prokázal své vlastnické právo k obchodnímu tajemství, a že jeho právo žalovaný 

neoprávněně ruší. Neoprávněný zásah však stále musí trvat či hrozit jeho opakování.59  

Kromě uvedeného bude vlastník obchodního tajemství oprávněn k náhradě škody, která 

vznikla protiprávním zásahem do jeho vlastnického práva. Předpokladem je vznik škody 

zaviněným60 protiprávným činem škůdce a příčinná souvislost mezi tímto protiprávním činem a 

vzniklou škodou.61 Dále se pak bude vlastník obchodního tajemství moci domáhat bezdůvodného 

obohacení, pokud budou naplněny podmínky pro jeho uplatnění dle ustanovení § 2991 a násl. 

občanského zákoníku. 

Výše uvedené nároky vyplývající z absolutní ochrany odpovídají nárokům uplatnitelným 

při ochraně proti nekalé soutěži (kterým se blíže budu věnovat v kapitole 2.4.1 této práce) 

s rozdílem, že nelze uplatnit nárok na přiměřené zadostiučinění. Domnívám se však, že nároky 

vyplývající z absolutní ochrany nebudou příliš často využívány. To vyplývá z podstaty 

 

58 KINDL, Tomáš in: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek I (obecná část).1 vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, § 504. 
59 SPÁČIL, Jiří in: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 244-245. 
60 Dle ustanovení § 2911 občanského zákoníku se presumuje nedbalostní zavinění. 
61 Ustanovení § 2910 občanského zákoníku. 



22 

 

obchodního tajemství, které představuje určitou výhodu jeho vlastníka oproti konkurenci. 

Případné porušení tak bude v převážné většině případů docházet k naplnění znaků nekalé soutěže. 

Považuji ovšem tuto možnost ochrany obchodního tajemství i mimo rámec ochrany proti nekalé 

soutěži za vhodnou. Nelze vyloučit situace, kdy dojde k porušení obchodního tajemství, ale 

nebudou naplněny znaky nekalé soutěže. Navíc s ohledem na požadavky Směrnice, která ochranu 

obchodního tajemství neomezuje pouze ochranu proti nekalé soutěži, je tato možnost ochrany 

obchodního tajemství žádoucí. Její analýza by si jistě zasloužila více prostoru, než ji je v této práci 

věnováno, avšak s ohledem na rozsah a zaměření této diplomové práce, se budu v další kapitole 

věnovat primárně ochraně obchodního tajemství z hlediska nekalé soutěže. 
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2 Ochrana obchodního tajemství při nekalé soutěži  

Jak bylo v předchozí kapitole uvedeno, obchodnímu tajemství je občanským zákoníkem 

poskytována dvojí ochrana. Obchodní tajemství je jednak chráněno vlastnickým právem, jakožto 

věc nehmotná, a jednak mu je poskytována ochrana prostřednictvím ustanoveních na ochranu proti 

nekalé soutěži. Druhý z vyjmenovaných způsobů ochrany je ochranou pouze relativní, tzn. že se 

jí lze domáhat pouze proti tomu, kdo svým jednáním naplnil znaky nekalé soutěže, tedy naplnil 

svým jednáním generální klauzuli nekalé soutěže spolu se všemi znaky ustanovení zvláštní 

skutkové podstaty nekalé soutěže týkající se obchodního tajemství – porušení obchodního 

tajemství dle ustanovení § 2985 občanského zákoníku. 

2.1 Generální klauzule nekalé soutěže 

Základním předpokladem pro uplatnění zvláštní skutkové podstaty porušení obchodního 

tajemství (i jakékoliv jiné zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže) je naplnění tzv. generální 

klauzule obsažené v ustanovení § 2976 odst. 1 občanského zákoníku, jež vymezuje jednotlivé 

podmínky pro kvalifikaci určitého jednání jako nekalé soutěže.62 Těmito jsou (i) jednání v 

hospodářském styku, (ii) rozpor s dobrými mravy soutěže a (iii) způsobilost přivodit újmu jiným 

soutěžitelům nebo zákazníkům. Uvedené podmínky musí být naplněny kumulativně. V opačném 

případě nebude možné jednání kvalifikovat jako nekalou soutěž, a to ani v případě, že dané jednání 

naplní všechny znaky některé ze zvláštních skutkových podstat. S ohledem na tuto skutečnost se 

má při posuzování konkrétních jednání jako nekalé soutěže nejprve zkoumat kumulativní naplnění 

podmínek generální klauzule, a až poté, je-li jednání kvalifikováno jako nekalosoutěžní, zkoumat 

i naplnění jednotlivých znaků zvláštních skutkových podstat, tedy i porušení obchodního tajemství 

dle ustanovení § 2985 občanského zákoníku.63 

První podmínkou generální klauzule je, aby se jednání, kterým má dojít k nekalé soutěži, 

uskutečňovalo v hospodářském styku. Tento pojem vychází z ustanovení § 2972 občanského 

zákoníku, který hovoří o „účasti v hospodářské soutěži“. Nicméně zatímco hospodářská soutěž 

vyžaduje existenci alespoň dvou soupeřících soutěžitelů, kteří se nachází v soutěžní situaci nebo 

soutěžním vztahu, a to i v případě tzv. soutěžního vztahu ad hoc,64 v hospodářském styku není 

 

62 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. 32 Odo 1566/2005. 
63 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 3. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1757/2012. 
64 Tento pojem řeší případy střetu subjektů s velmi vzdálenými předměty činnosti (viz HAJN, Petr. Soutěžní chování 

a právo proti nekalé soutěži. 1. vydání. Masarykova univerzita. Brno: Acta Universitatis Brunensis Iuridica, s. 

119). 
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nutné, aby docházelo ke střetu dvou soutěžitelů, nýbrž postačí pouhé jednání jediného soutěžitele, 

které může zasáhnout do sféry jiného soutěžitele či zákazníka.65 Nekalé soutěže se tak může 

dopustit například zájemce o koupi závodu zahrnující obchodní tajemství z nesouvisejícího oboru, 

který se v rámci právní prověrky se obchodním tajemství seznámí. Z uvedeného tak vyplývá, že 

pojem hospodářský styk je širší než pojem hospodářská soutěž, který je pojmem hospodářský styk 

obsažen. V obou případech se však uplatní stejně široké vymezení pojmu soutěžitel, vymezené 

slovem „kdo“. Proto hovoříme o koncepci tzv. příležitostného soutěžitele, kterým nemusí být jen 

podnikatel, ale kdokoliv.66 

Má-li však být jednání v hospodářském styku klasifikováno jako nekalosoutěžní, musí u něj 

být dána soutěžní orientace.67 Tento pojem dnes nahradil dříve užívaný pojem soutěžní záměr či 

účel. Dle P. Hajna68 je pojem soutěžní orientace jednání výstižnější, neboť není rozhodné, zda 

určitého cíle bylo dosaženo úmyslně či s vědomým záměrem, ale zda jej bylo objektivně dosaženo. 

To ostatně vyjadřuje objektivní charakter nekalé soutěže, a navazuje tak na názor Nejvyššího 

soudu prezentovaného v rozsudku ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. 23 Cdo 4941/2008.69 S těmito závěry 

lze plně souhlasit. Z tohoto důvodu se nebude jednat o nekalou soutěž např. v případě politické 

diskuze, objektivního testování výrobků apod. Naopak, není ale ani třeba, aby takové jednání 

směřovalo k vlastnímu prospěchu, postačí způsobilost přivodit újmu jinému soutěžiteli či 

zákazníku.70 To mohou ocenit například vlastníci obchodního tajemství, kterým by se chtěl pomstít 

zhrzený bývalý zaměstnanec či obchodní partner. Výraz soutěžní orientace jednání navíc pomůže 

vhodněji vyselektovat případy, kdy sice jeden z účastníků hospodářského styku svým 

protiprávním jednáním způsobil jinému účastníku újmu, avšak takové jednání nebylo soutěžně 

orientováno.71 Z uvedeného je tak patrné, že posun ve výkladu jednání v hospodářském styku, 

umožní efektivnější posuzování nekalé soutěže v praxi. 

 

65 POKORNÁ, Jarmila, VEČERKOVÁ, Eva, PEKÁREK, Milan. Meritum obchodní korporace a nekalá soutěž. 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwers, 2015, s. 508. 
66 HAJN, Petr in: BEJČEK, Josef. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1.vydání. Praha: Beck, 2014, s. 216. 

a POKORNÁ, Jarmila, VEČERKOVÁ, Eva, PEKÁREK, Milan. Meritum obchodní korporace a nekalá soutěž. 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwers, 2015, s. 508. 
67 HAJN in: BEJČEK 2014, op. cit., s. 217. 
68 Tamtéž. 
69 Nejvyšší soud konstatoval, že „Pojem soutěžní záměr nelze ztotožňovat s úmyslem; soutěžní záměr existuje tehdy, 

když určitým jednáním jsou objektivně sledovány soutěžní, konkurenční cíle (na rozdíl od možných cílů jiných, 

např. vzdělávacích).“ 
70 POKORNÁ, Jarmila, VEČERKOVÁ, Eva, PEKÁREK, Milan. Meritum obchodní korporace a nekalá soutěž. 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwers, 2015, s. 508. 
71 HAJN 2000, op. cit., s. 217. 
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Druhou z podmínek je rozpor s dobrými mravy soutěže. Přestože zákon tento pojem 

nedefinuje, Nejvyšší soud72 dovodil, že dobré mravy soutěže představují odlišnou kategorii od 

dobrých mravů obecně, spjatou s principy poctivého hospodářského a obchodního styku. Přičemž 

soutěžení na trhu připouští určitou míru agresivity, nelze se však dopouštět zákeřných, 

podvodných či parazitujících jednání vůči ostatním soutěžitelům nebo klamat zákazníky a 

spotřebitele. Dobrými mravy soutěže se rozumí: „mimoprávní či etické zásady a normy, které jsou 

kladeny na všechny, kteří se v dané hospodářské oblasti projevují – vyvíjí svoji činnost za účelem 

dosažení určitého prospěchu, které vymezují, co v dané hospodářské oblasti lze považovat za 

poctivé, slušné, sledující vlastní prospěch, avšak nepoškozující jiného73.“ Toto pojetí dobrých 

mravů soutěže také potvrzuje, že nelze pominout ani jejich etický obsah. V různých oborech budou 

existovat různé podnikatelské či soutěžní etiky, a proto musí soudy posuzovat porušení dobrých 

mravů soutěže vždy ad hoc s přihlédnutím k té které oblasti, kde k jejich porušení mělo dojít. 

Vedle toho posouzení, zda určité jednání je v rozporu s dobrými mravy soutěže, závisí na celé řadě 

dalších faktorů jako například délka trvání, intenzita, závažnost, doba, kdy k jednání došlo, atd… 

Soudy proto musí až po zvážení řady kritérií posoudit, zda je konkrétní jednání nezávadné nebo je 

v rozporu s dobrými mravy soutěže. Ke kritériím se nicméně nebude přihlížet v případě jednání, 

která jsou v rozporu se zákonem či jiným právním předpisem, jelikož ty budou vždy rozporné 

s dobrými mravy soutěže.74 

Posledním podmínkou naplnění generální klauzule nekalé soutěže je způsobilost jednání 

přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Jak vyplývá ze znění zákona, k naplnění této 

podmínky postačí pouhá existenci reálné možnosti újmy (materiální – hmotnou škodu či ušlý zisk, 

nemateriální – poškození dobré pověsti, ztráta jedinečnosti…). Zákon navíc ani neurčuje, jakého 

rozsahu musí dosáhnout, resp. v jakém rozsahu musí hrozit. Nejvyšší soud k tomu ve svém 

rozsudku, sp. zn. 32 Cdo 139/2008, ze dne 29. 4. 2008, dospěl k závěru, že újmou není újma 

zanedbatelná. Nicméně v žádném dalším soudním rozhodnutí tento závěr týkající se rozsahu újmy 

nebyl převzat. Proto nelze konstatovat, že soudní praxe převzala názor, že újmou není újma 

zanedbatelná.75 Přesto mnozí autoři odborné právní literatury tento názor zastávají.76 Domnívám 

 

72 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 1. 2011, sp. zn. 23 Cdo 5184/2009. 
73 Rozsudek Krajského sodu v Brně, sp. zn. 25 Cm 254/2004 in: ONDREJOVÁ, Dana. Přehled judikatury ve věcech 

nekalé soutěže. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 53. 
74 ONDREJOVÁ 2014, op. cit., s. 45. 
75 PATĚK, Daniel. Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku. Obchodněprávní 

revue. 2016, č. 3, s. 65-80. 
76 ONDREJOVÁ 2014, op. cit., s. 46 – 47. a POKORNÁ, Jarmila, VEČERKOVÁ, Eva, PEKÁREK, Milan. Meritum 

obchodní korporace a nekalá soutěž. 1 vydání. Praha: Wolters Kluwers, 2015, s. 510 – 511. 
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se však, že dikce zákona je jednoznačná a proto postačuje, vznikne-li jakákoliv škoda. Na podporu 

tohoto lze argumentovat rovněž tím, že v zahraničních úpravách, které vyžadují, aby škoda nebyla 

zanedbatelná, je toto pravidlo zakotveno v zákoně.77  

Dále je třeba přiblížit význam pojmu soutěžitel. Ten bývá často nesprávně ztotožňován 

s pojmem konkurent. Za konkurenta lze přitom označit osoby působící ve stejném oboru podnikání 

a jejich produkty jsou svojí podstatou shodné nebo alespoň velmi podobné. Tehdy hovoříme o 

přímých konkurentech. Nepřímí konkurenti naopak nepůsobí na stejném trhu, nýbrž na trhu 

příbuzném a jejich produkty jsou navzájem zaměnitelné. Bude se vždy jednat o podnikatele, 

případně i o neoprávněné podnikatele. Ovšem soutěžitel je pojem širší, jelikož jím lze označit 

téměř kohokoli, kdo působí na relevantním trhu. Podstatné je, že tato osoba bude jednat 

v hospodářském styku a její jednání bude soutěžně orientované. Soutěžitelem pak mohou být i 

osoby, jež jsou ve vztahu nepřímé konkurence.78 Navíc, jak bylo popsáno u znaku jednání 

v hospodářské soutěži, nemusí se jednat ani o podnikatele.  

Stejně tak je široce vykládán i pojem zákazník. Tento pojem v sobě zahrnuje nejen fyzické 

osoby, které nejednají v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého 

povolání (spotřebitele), ale také nepodnikající právnické osoby, a dokonce také podnikající 

právnické i fyzické osoby, ocitnou-li se v hospodářském styku v postavení slabší strany. V případě 

soutěžitele a zákazníka pak postačí, bude-li újma způsobena byť jedinému subjektu, ačkoliv 

ustanovení § 2976 odst. 1 občanského zákoníku uvádí množné číslo.79  

Pouze tehdy, budou-li všechny výše popsané znaky generální klauzule naplněny, lze dané 

jednání klasifikovat jako nekalosoutěžní a tedy zákonem výslovně za zakázané. Až poté je možné 

posuzovat dané jednání i ve vztahu ke zvláštním skutkovým podstatám, včetně porušování 

obchodního tajemství. Nicméně nenaplnění zvláštních skutkových podstat nebrání poskytnutí 

ochrany proti nekalé soutěži. Generální klauzule je samostatně aplikovatelné ustanovení, což 

reflektuje potřebu chránit soutěž i před jinými nekalými praktikami, než které jsou demonstrativně 

uvedeny v občanském zákoníku. 

 

77 Srov. PATĚK, 2016, op.cit., s. 65-80. 
78 ONDREJOVÁ 2014, op. cit., s. 47 a POKORNÁ, Jarmila, VEČERKOVÁ, Eva, PEKÁREK, Milan. Meritum 

obchodní korporace a nekalá soutěž. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwers, 2015, s. 511. 
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2.2 Porušení obchodního tajemství  

Jak již bylo zmíněno, porušení obchodního tajemství je zvláštní skutkovou podstatou nekalé 

soutěže upravenou v ustanovení § 2985 občanského zákoníku. K uplatnění této skutkové podstaty 

zákon vyžaduje naplnění následujících podmínek:  

• jednání spočívající ve sdělení, zpřístupnění nebo využití obchodního tajemství, 

• neoprávněnost,  

• využitelnost obchodního tajemství v soutěži, 

• osoby způsobilé porušit obchodní tajemství dle ustanovení § 2985 občanského zákoníku.  

 

2.2.1 Jednání spočívající ve sdělení, zpřístupnění nebo využití obchodního tajemství 

Česká právní úprava k naplnění skutkové podstaty vyžaduje jednání jednajícího spočívající ve 

sdělení, zpřístupnění obchodního tajemství jinému či v jeho využití pro sebe nebo pro jiného. 

Uvedený výčet způsobů, jimiž může dojít k porušení obchodního tajemství, umožňuje postihnout 

nejen výslovné či konkludentní aktivní jednání (sdělení), ale také nečinnost či opomenutí, 

způsobené zejména zanedbáním uložené či předpokládané péče o obchodní tajemství 

(zpřístupnění), nebo jeho praktické využití či jeho rozšíření v příslušných obchodní kruzích. Dle 

dikce zákona obchodní tajemství musí být jednajícím poskytnuto jiné osobě, bez výslovného 

určení, kdo touto osobou může být. Proto nepovažuji za podstatné, zda ten, jemuž je tajemství 

sděleno či zpřístupněno nebo v jehož prospěch je využito, je soutěžitelem či nikoliv. Stejný názor 

zastává i D. Ondrejová,80 Nicméně v případě, kdy tím, komu bude obchodní tajemství sděleno či 

zpřístupněno, nebude soutěžitel, bude podmínkou deliktního jednání hrozící nebezpečí, že by 

poskytnutím obchodního tajemství takové osobě vzniklo objektivní nebezpečí, že může být užito 

na újmu vlastníka obchodního tajemství.81 

Z dikce zákona dále vyplývá, že k porušení obchodního tajemství postačí i jednorázové 

jednání. Ke stejnému názoru se přiklání rovněž Nejvyšší soud České republiky.82 Zákon však 

nevylučuje, že by k porušení nemohlo docházet i opakovaně, případně může mít i trvající 

charakter. Vše za předpokladu, že chráněná skutečnost v důsledku předchozího závadného 

 

80 ONDREJOVÁ 2014, op. cit., s. 218. 
81 ŠTENGLOVÁ, I. in: ŠTENGLOVÁ a kol. 2005, op. cit., s. 33. 
82 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 32 Odo 1568/2006. 



28 

 

jednáním neztratila charakter obchodního tajemství (např. zveřejněním v příslušných obchodních 

kruzích). V praxi může například dojít k jednorázovému jednání spočívajícím ve vyzrazení 

tajného receptu ale i k opakovanému porušování postupným stahováním souborů obsahující 

obchodní tajemství ze serveru jeho vlastníka.  

V souvislosti s jednáním jednajícího je třeba se dále zabývat i otázkou jeho odpovědnosti za 

nekalosoutěžní jednání. Odpovědnost za porušení obchodního tajemství je založena na 

objektivním principu (stejně jako v jiných případech nekalé soutěže83), a tudíž k naplnění skutkové 

podstaty není vyžadováno zavinění jednající osoby. Jako porušení obchodního tajemství tak lze 

kvalifikovat i případy, kdy jednající nevěděl, ani objektivně vědět nemohl, že svým jednáním 

porušuje obchodní tajemství. Zákon tedy co do důsledku nerozlišuje, zda k porušení obchodního 

tajemství došlo zaviněním či bez zavinění jednající osoby. Toto rozlišení však má svůj význam 

v případě nároků, jež má oprávněná osoba (vlastník obchodního tajemství) z porušení obchodního 

tajemství proti rušiteli, neboť předpokladem pro přiznání přiměřeného zadostiučinění a náhrady 

škody, je prokázání zavinění rušitele. Stejně tak přiznání paušalizované náhrady škody ve výši 

licenčního poplatku dle ustanovení § 5a odst. 3 zákona o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví je možná pouze pokud k porušení obchodního tajemství došlo zaviněným jednáním 

rušitele. 

2.2.2 Neoprávněnost 

Za porušení obchodního tajemství lze kvalifikovat pouze takové zpřístupnění, sdělení nebo 

využití, které je neoprávněné. Pojem neoprávněnosti je vykládán jako: „jednání, které vybočuje z 

účelu, pro který se tajemství stalo jednajícímu přístupné.“84 Z uvedeného vyplývá, že neoprávněně 

jedná nejen ten, kdo zpřístupní, sdělí či využije obchodní tajemství bez oprávnění, ale i ten, kdo 

takové oprávnění má (např. obchodní tajemství užívá na základě uzavřené licenční smlouvy či se 

jedná o zaměstnance jednajícího na základě pokynů osoby, jíž náležejí práva k dispozici 

s obchodním tajemstvím), avšak překročí jeho meze či užije obchodní tajemství k jinému než 

sjednanému účelu.  

V případě projednaném Nejvyšším soudem ČR85 se soud zabýval obviněním zaměstnankyně 

z neoprávněného stahovaní dat tvořících obchodní tajemství zaměstnavatele. Soud sice potvrdil, 

že zaměstnankyně měla k datům zaměstnavatele uloženým v počítačovém systému oprávněný 

 

83 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 4. 2018, sp. zn. 23 Cdo 4554/2017. 
84 KNAP, Karel. Právní ochrana hospodářské soutěže. 2. vydání. Praha: ABF, 1992, s. 28. 
85Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 23. 2017, sp. zn 5 Tdo 781/2017. 
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přístup, který využívala při práci pro svého zaměstnavatele, nicméně v posuzovaném případě 

zaměstnankyně jednala bez dovolení oprávněné osoby a svolení pro ni nevyplývalo ani z pracovní 

smlouvy, neboť nepotřebovala export databází pro pracovní účely (byly ji vždy dálkově dostupné). 

Přístup zneužila pro své vlastní potřeby a k vlastnímu prospěchu při budoucí práci pro přímého 

konkurenta zaměstnavatele (tedy nad rámec svého oprávnění). Nejvyšší soud ČR a před ním i 

soudy nižších stupňů správně zhodnotily jednání obviněné jako neoprávněné, když jednala proti 

vůli zaměstnavatele a bez jeho svolení obchodní tajemství využila pro sebe. 

2.2.3 Využitelnost obchodního tajemství v soutěži 

Dle zákona může být předmětem porušením pouze obchodní tajemství, jež je využitelné 

v soutěži. Skutečnosti, označené za obchodní tajemství, tak budou muset pro účely ochrany proti 

nekalé soutěži kromě všech definičních znaků dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, naplnit 

i tento požadavek. Domnívám se však, že jeho naplnění nebude ve většině případech působit 

obtíže, neboť aby byla skutečnost chráněna jako obchodní tajemství, musí být naplněny všechny 

jeho definiční znaky, kterými jsou mimo jiné konkurenční významnost a ocenitelnost. Obdobný 

názor zastávala rovněž I. Štenglová již za účinnosti obchodního zákoníku, která svůj závěr 

vyvozovala z definičních znaků obchodního tajemství dle tehdejší právní úpravy. 

Navíc k naplnění tohoto znaku postačí, pokud takové využití obchodního tajemství bude 

alespoň možné. Není nutné, aby k využití skutečně došlo. To značně zjednodušuje situaci 

případných žalobců. Podmínkou nicméně zůstává, že se musí jednat o využití v hospodářské 

soutěži, v jiném případě by takové jednání bylo postiženo jinými právy než právem nekalé soutěže 

např. trestním či přestupkovým právem.86 

2.2.4  Osoby způsobilé porušit obchodní tajemství  

Poslední z podmínek naplnění skutkové podstaty porušení obchodního tajemství vymezuje, 

kdo se jej může dopustit.  Občanský zákoník totiž omezuje okruh těchto osob pouze na ty, jež se 

o obchodním tajemství dozví zákonem kvalifikovaným způsobem, a to  

a) „tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho 

pracovního poměru k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v 

rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, nebo 

 

86 ŠTENGLOVÁ 2005, op. cit., s. 31. 
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b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.“ 87 

První případ uvedený pod písmenem a) se vztahuje na skupinu osob, jimž bylo obchodní 

tajemství svěřeno nebo se jim stalo přístupné dovoleným způsobem na základě jejich určitého 

vztahu k osobě jíž náležejí práva k dispozici s obchodním tajemstvím. Na základě těchto vztahů 

se tato skupina dělí na tři kategorie. První kategorii tvoří osoby, kterým bylo tajemství sděleno 

v rámci pracovního poměru k soutěžiteli (vlastníku či oprávněnému uživateli obchodního 

tajemství). S ohledem na současnou dikci zákona jsem názoru, že nelze do této kategorie zahrnout 

osoby, které jsou k vlastníkovi v jiném pracovním vztahu, jako například na základě dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. Obchodní zákoník užíval pojem pracovní vztah namísto 

pracovní poměr. Z provedené terminologické změny tak vyplývá záměr zákonodárce zúžit obsah 

této kategorie. K restriktivnímu výkladu se kloní i současná právní nauka.88 Ovšem to nevylučuje 

dopad ustanovení § 2985 i na případy zaměstnanců zaměstnaných na dohodu o práci konané mimo 

pracovní poměr. Ty budou spadat do druhé kategorie. Do níž patří osoby, které jsou se 

soutěžitelem v jiném vztahu než v pracovním poměru. Je zřejmé, že se jedná o širokou kategorii, 

která zahrnuje značně různorodé vztahy, zejména vztahy vznikající v rámci obchodních 

společností a družstev (společníky, akcionáři, statutárními a kontrolními orgány), smluvní vztahy 

(zejména založené smlouvou příkazní, o obchodním zastoupením či právě dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní poměr), ale také i vztahy mezi soutěžitelem a osobami jemu blízkými 

ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 1 občanského zákoníku. Poslední kategorií jsou osoby 

povolané soudem nebo jiným orgánem do výkonu funkce. Patří sem zejména likvidátoři, 

insolvenční správci, soudní exekutoři, soudní znalci, tlumočníci či překladatelé.  

Druhý případ uvedený pod písmenem b) dopadá na osoby, které se o obsahu obchodního 

tajemství dozvěděly vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu. Zákonná dikce 

jednoznačně implikuje, že v tomto případě půjde o protiprávní jednání v rozporu se zákonem 

(nikoliv pouze s podzákonným právním předpisem). P. Hajn89 k této věci pojednává o formulaci 

užité zákonem, tedy jednáním příčící se zákonu. Uvádí, že užívaná formulace většinou slouží 

k vyjádření zvlášť vyhraněnému či zavrženíhodnému způsobu rozporu se zákonem. Dle něj však 

v tomto případě postačí běžný rozpor se zákonem. Ustanovení § 2985 odst. 2 občanského zákoníku 

 

87 Ustanovení § 2985 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník. 
88 ONDREJOVÁ 2014, op. cit., s. 220. 
89 HAJN 2000 op. cit., s. 226. 
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tak formulací „příčí se“ nebude vyjadřovat intenzivnější rozpor se zákonem, nýbrž postačí 

jakýkoliv rozpor se zákonem.  

2.3 Pojetí porušení obchodního tajemství dle Směrnice a jeho porovnání s českou právní 

úpravou  

Na unijní úrovni je obchodní tajemství chráněno prostřednictví Směrnice. Ta byla přijata za 

účelem sjednocení alespoň minimálních standardů ochrany obchodního tajemství a jednotlivé 

členské státy tak byly povinny upravit své právní řády, aby těmto požadavkům dostály. Česká 

republika v této souvislosti učinila pouze minimální změny, žádné však ve vztahu k porušení 

obchodního tajemství ve smyslu kapitoly II. Směrnice.  Zákonodárce totiž usoudil, že česká právní 

úprava již před přijetím Směrnice splňovala minimální požadavky na ochranu obchodního 

tajemství před jeho porušením, a to jak prostřednictvím její absolutní, tak prostřednictvím její 

relativní ochrany. Tato podkapitola tak bude věnována nejen porušení obchodního tajemství, jak 

jej chápe unijní právo, nýbrž i posouzení, jak se s ním česká právní úprava slučuje a zda jí 

vyhovuje, přičemž již nyní lze uvést, že existuje několik odlišností.  

2.3.1 Oprávněné získání, využití a zpřístupnění obchodního tajemství 

První odlišnost lze spatřit v rozdílném vyjádření toho, jak je porušení obchodního tajemství 

definováno. Zatímco česká právní úprava definuje porušení obchodního tajemství prostřednictvím 

v ustanovení § 2985 obsažené skutkové podstaty nekalé soutěže, Směrnice definuje porušení 

prostřednictvím výčtu jednání, jež představují oprávněné nebo neoprávněné získání, využití a 

zpřístupnění obchodního tajemství.  

V prvé řadě Směrnice v článku 3 uvádí pozitivní výčet oprávněného získání, využití a 

zpřístupnění obchodního tajemství. Za oprávněné považuje: 

(i) nezávislý objev nebo vytvoření,  

(ii)  pozorování, zkoumání, demontáž či testování veřejnosti oprávněně zpřístupněného 

výrobku  

(iii)  výkon práva zaměstnanců nebo jejich zástupců na informování a projednání a  

(iv)  jakýmkoliv postup v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.  

Získání, využití a zpřístupnění obchodního tajemství bude rovněž požadováno za oprávněné, bude-

li v souladu s právními předpisy Evropské unie či vnitrostátních předpisů. 

Jak vyplývá z uvedeného positivního výčtu (zejména z bodu (i) a (ii)), Směrnice pojímá práva 

k obchodnímu tajemství jako nevýhradní. Toto pojetí má však svá úskalí. Nevýhradní pojetí může 



32 

 

působit obtíže při zajištění ochrany obchodních tajemství v určitých odvětvích, ve kterých 

informace tvořící obchodní tajemství nemohou být chráněny prostřednictvím výhradních práv jako 

jsou patenty apod. Na to upozorňuje i sama Směrnice, zejména na parazitující padělání a otrocké 

napodobování výrobků, jakožto na negativní důsledky dovoleného reverzního inženýrství90 a 

považuje za vhodné, aby Komise přezkoumala potřebu v této oblasti přijmout opatření na Unijní 

úrovni.91  

V české právní úpravě není obsažen žádný obdobný výčet oprávněného získání, využití a 

zpřístupnění obchodního tajemství. Článek 3 Směrnice proto bude mít v české právu interpretační 

roli. Jak uvádí V. Chloupek,92 oprávněná jednání dle Směrnice budou vykládána tak, že nejsou 

v rozporu s dobrými mravy soutěže, tudíž jimi není obchodní tajemství porušováno. S tímto 

názorem souhlasím. Nicméně se domnívám, že tento článek Směrnice nebude českou právní 

úpravu porušení obchodního tajemství příliš ovlivňovat. Formulace skutkové podstaty obchodního 

tajemství v ustanovení § 2985 občanského zákoníku totiž ani před přijetím Směrnice nepostihovala 

případy, kdy skutečnosti byly zjištěny způsobem nikoliv protiprávním z legálních zdrojů (např. 

nezávislý objev, reverzní inženýrství).93 Ovšem s ohledem na článek 3 Směrnice a nutnost 

aplikovat eurokonformní výklad tak je potvrzeno, že tato jednání nejsou porušením obchodního 

tajemství. 

S povolením některých těchto praktik (zejména v případě reverzního inženýrství) jsou 

nicméně spojeny i negativní důsledky, jejichž postih Směrnice neřeší,94 avšak uvádí, že by bylo 

vhodné, aby Komise přezkoumala potřebu přijmout opatření na unijní úrovni v oblasti nekalé 

hospodářské soutěže. Dále dodává, že některé právní řády členských států tuto úpravu již 

obsahují.95 Jedním z těchto států je i Česká republika, která prostřednictvím práva proti nekalé 

 

90 Reverzní inženýrství spočívá v postupu, kterým se zkoumáním a demontáží hotového produktu dospěje k metodě, 

kterou byl zhotoven, nebo k obchodnímu tajemství, které obsahuje. Nezáleží přitom, zda je tento postup veden 

čistě akademickým či soutěžním záměrem. Přípustnost této metody pro soutěžní účely je podrobována kritice 

s ohledem na možné negativní dopady na obchodní tajemství a snahy soutěžitelů o inovace. Vývoj obchodního 

tajemství je často nákladnou záležitostí, a to nejen finančně, ale rovněž časově, zatímco dnešní technologie činí 

reverzní inženýrství levnou a snadnou cestou k získání tytéž informace. Tato skutečnost přitom může odradit 

některé soutěžitele od hledání nových inovativních řešení, což logicky povede i ke zpomalení vývoje daného 

oboru. Tato hrozba je navíc významnější v oborech, ve kterých sehrává obchodní tajemství významnou roli, jako 

je tomu například v oborech spojených s módním průmyslem. (Srov. NEETHU, R. The hush-hush in the fashion 

closet and EU trade secret law. Journal of Intellectual Property Law [online]. 2018, 13(11), s. 898-899.). 
91 Směrnice, 2016/943, op. cit., preambule 17. 
92 CHLOUPEK, Vojtěch. The Trade Secrets Directive — Czech Republic. Les Nouvelles. 2019, (3) s. 176. 
93 HAJN 2000 op. cit., s. 226. 
94 Cílem Směrnice bylo pouze stanovit jednotnou definici obchodního tajemství a stanovit pravidla týkající se ochrany 

obchodního tajemství před neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním. Řešení negativních důsledků 

vyvstávajících z nevýhradního pojetí obchodního tajemství by vyžadovalo komplexní harmonizaci předpisů 

v oblasti úpravy nekalé soutěže, která nikdy nebyla cílem této Směrnice.  
95 Směrnice, 2016/943, op. cit., preambule 17. 
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soutěži umožňuje postih negativních důsledků povoleného reverzního inženýrství (např. otrocké 

napodobování výrobků, výrobků přiživujících se na pověsti). Jednak prostřednictvím generální 

klauzule, kdy si lze představit, že popsané a jim podobné praktiky spočívající v přiživováním se 

na pověsti a inovačním úsilí jiného soutěžitele naplní všechny její znaky. Stejně tak si lze 

představit, že v určitých případech tyto praktiky kromě generální klauzule mohou naplnit i znaky 

zvláštní skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny dle ustanovení § 2981 občanského 

zákoníku nebo parazitování na pověsti jiného dle ustanovení § 2982 občanského zákoníku. 

Zejména druhá ze jmenovaných zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže přichází do úvahy 

tehdy, kdy k ní dojde využitím obchodního tajemství jiného soutěžitele, avšak nebudou naplněny 

podmínky porušení obchodního tajemství dle § 2985 občanského zákoníku.  

2.3.2 Neoprávněné získání, využití a zpřístupnění obchodního tajemství 

Po výčtu oprávněných zpřístupnění, využití a zpřístupnění obchodního tajemství obsahuje 

Směrnice v článku 4 naopak negativní výčet toho, co se považuje za neoprávněné získání, využití 

a zpřístupnění obchodního tajemství. Směrnice v tomto článku rozlišuje okolnosti 

(i) neoprávněného získání a (ii) neoprávněného využití a zpřístupnění obchodního tajemství. Za 

neoprávněné získání je považováno získání obchodního tajemství bez souhlasu jeho vlastníka, 

pokud k němu došlo prostřednictvím:   

a) „neoprávněného přístupu k dokumentům, předmětům, materiálům, látkám nebo 

elektronickým souborům, které jsou oprávněně v držení vlastníka obchodního tajemství a 

které obsahují obchodní tajemství nebo z nichž lze obchodní tajemství odvodit, či jejich 

přisvojení nebo zkopírování; 

b) jakéhokoli jiného jednání, které se za daných okolností považuje za porušení zásad 

poctivého obchodního styku.“ 

Vedle toho za neoprávněné Směrnice považuje využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství, 

pokud se ho bez souhlasu vlastníka dopustí osoba, jež splňuje některou z následujících podmínek: 

a) „získala obchodní tajemství neoprávněně; 

b) jedná v rozporu s dohodou o zachování mlčenlivosti či jakoukoli jinou povinností 

nezpřístupnit obchodní tajemství; 

c) jedná v rozporu se smluvní či jakoukoli jinou povinností týkající se omezení využití 

obchodního tajemství.“ 

Dále Směrnice v článku 4 odst. 4 zavádí ochranu obchodního tajemství ve vztahu 

k tzv. nepřímému získání, využití nebo zpřístupnění. Neoprávněně tak bude jednat i třetí osoba, 
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které se sice na původním neoprávněném získání, využití či zpřístupnění přímo nepodílela, ale od 

osoby, která takto jednala, obchodní tajemství získala a o jeho neoprávněném jednání věděla nebo 

vědět měla. Nad rámec uvedeného Směrnice v článku 4 odst. 5 dále postihuje třetí osoby i 

v případech, kdy vyrábí, nabízí, uvádí, vyváží, dováží či skladuje výrobky porušující obchodní 

tajemství,96 pokud věděla nebo měla vědět, že obchodní tajemství bylo neoprávněně využito.  

Domnívám se, že všechny uvedené neoprávněné získání, využití a zpřístupnění obchodního 

tajemství dle Směrnice je možné postihnout na základě skutkové podstaty ustanovení § 2985 

občanského zákoníku, budou-li splněny znaky generální klauzule nekalé soutěže. Navíc v 

rozsahu článků 4 odst. 4 a 4 odst. 5 Směrnice česká právní úprava poskytuje širší ochranu 

obchodnímu tajemství, jelikož je postavena na objektivním principu, zatímco unijní úprava u 

těchto dvou jednání vyžaduje zavinění. S ohledem na princip minimální harmonizace se však 

nejedná o porušení Směrnice. 

Ovšem již sama generální klauzule, budou-li naplněny její znaky, může postihnout všechny 

uvedené neoprávněné získání, využití a zpřístupnění obchodního tajemství dle Směrnice. Zvláštní 

skutková podstata porušení obchodního tajemství je pouze jedním z demonstrativně uvedených 

případů nekalosoutěžního jednání, jehož nezbytným předpokladem je kumulativní naplnění všech 

podmínek generální klauzule. 

Je však nutné vzít v úvahu, že Směrnice pojímá ochranu obchodního tajemství šířeji a 

neomezuje ji pouze na ochranu proti nekalé soutěži. Proto může dojít k neoprávněnému získání, 

využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství ve smyslu Směrnice, avšak takové jednání nemusí 

vždy naplnit znaky generální klauzule nekalé soutěže, tudíž ochrana prostřednictvím českého 

práva proti nekalé soutěži nebude dostačující, resp. nebude vůbec možná. Nicméně se domnívám, 

že i tehdy splňuje česká právní úprava požadavky Směrnice na ochranu obchodního tajemství, a 

to prostřednictvím absolutní ochrany obchodního tajemství, jak o ní bylo pojednáno v podkapitole 

1.4 této práce. Dle mého názoru se však bude jednat spíše o raritní případy. Hlavním jádrem 

ochrany obchodního tajemství tak bude stále ochrana proti nekalé soutěži, jelikož porušování 

 

96 Těmito výrobky se dle článku 2 odst. 4 Směrnice rozumí „výrobek, jehož návrh, vlastnosti, fungování, výrobní 

proces nebo uvedení na trh mají významný prospěch z obchodního tajemství, které bylo získáno, využito nebo 

zpřístupněno neoprávněně.“ S ohledem na formulaci Směrnice zůstává otázkou, v jaké míře musí mít takový výrobek 

prospěch z obchodního tajemství, aby mohla být třetí osoba za jeho výrobu a nakládání s ním postižena. Domnívám 

se, že prospěch z obchodního tajemství bude muset být pro výrobek znatelný, a to zejména tak, že by výrobek bez 

obchodního tajemství nevznikl, jeho vlastnosti nebo funkčnost byly znatelně menší, anebo by výrobní proces byl 

podstatně nákladnější. Lze tedy shrnout, že obchodní tajemství by muselo být pro daný výrobek klíčové.  

Srov. GRASSIE, Gill. Trade secrets: the new EU enforcement regime. Journal of Intellectual Property Law [online]. 

2014, 9(8), 678-679. 
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obchodního tajemství bude zpravidla motivováno získáním soutěžní výhody oproti ostatním 

soutěžitelům nebo dostižení či dokonce poškození konkurence.  

 

2.3.3 Výjimky z uplatnění prostředků ochrany a nápravy při porušení obchodního 

tajemství 

Poslední odlišností v pojetí porušení obchodního tajemství dle Směrnice oproti českému pojetí 

je článek 5 Směrnice. Směrnice v článku 5 vylučuje uplatnění prostředků ochrany a nápravy při 

porušení obchodního tajemství pro případy, kdy  

(i) k zásahu do tohoto právem chráněného zájmu došlo za účelem výkonu práva na 

svobodu projevu a informací zakotvených v článku 11 Listiny základních práv 

Evropské unie,  

(ii) zpřístupnění obchodního tajemství došlo v zájmu odhalení pochybení či protiprávního 

jednání za účelem ochrany veřejného zájmu, 

(iii) jednalo se o zpřístupnění zaměstnanci nezbytné pro řádný výkon jejich funkcí či  

(iv) za účelem oprávněného zájmu uznávaného unijním nebo vnitrostátním právem. 

V české právní úpravě takovýto výčet výjimek není výslovně uveden. Nelze však tvrdit, že by 

česká právní úpravu nezohledňovala tyto zvláštní okolnosti. 

První výjimka dopadá zejména na novináře, ale také na všechny další výkony práva 

svobodného projevu a na šíření informací kromě speciální úpravy druhé výjimky. Ta dopadá na 

tzv. whistleblowers (oznamovatele).97 Na vnitrostátní úrovni je tato problematika řešena pomocí 

práv a svobod garantovaných Listinou a jejich vzájemným poměřováním v případě jejich kolize. 

Novináři, jakož i další osoby, které budou vykonávat své právo svobody projevu a na šíření 

informací dle článku 17 odst. 1 a 2 Listiny, se zpravidla dostanou v případech zahrnujících 

obchodní tajemství do střetu s právem vlastnit (článek 11 odst. 1 Listiny ) a právem na podnikání 

(článek 26 odst. 1 Listiny)  vlastníka daného obchodního tajemství.98 Žádné z těchto práv nemá 

absolutní přednost, a bude proto záležet na zvážení okolností konkrétního případu, kterému právu 

bude poskytnuta ochrana (pomocí testu proporcionality).  

Otázka whistleblowingu u nás není výslovně vůbec řešena. Byly sice již připraveny legislativní 

návrhy zahrnující tuto problematiku, nicméně žádný nebyl přijat. Základním východiskem proto 

 

97 DETERMANN, Lothar, Luisa SCHMAUS a Jonathan TAM. Trade Secret Protection Measures and New 

Harmonized Laws. Computer [online]. 2017, 34(1), 1-13. 
98 HAJN, Petr. Novinářská informace a obchodní tajemství. Právní praxe v podnikání,1997, s. 22. 
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bude opět Listina, konkrétně článek 3 odst. 3 a dále články 18 a 28 Listiny. Stejně jako u první 

výjimky, i zde bude docházet ke konkurenci dvou Listinou garantovaných práv a svobod a bude 

na uvážení soudu, kterému dá v konkrétním případě přednost. 

Domnívám se, že tento přístup, kdy není jednomu nebo druhému právu automaticky dána 

přednost, je vhodný, jelikož umožňuje soudům pružně reagovat v jednotlivých případech a 

přizpůsobit se konkrétním okolnostem. Nicméně z dikce článku 5 Směrnice se může zdát, že do 

tohoto přístupu zasahuje výčtem výjimek. Z jejího doslovného znění totiž vyplývá, aby v případě, 

kdy dojde k porušení obchodního tajemství za účelem ochrany veřejného zájmu nebo výkonu 

práva na svobodu projevu a šíření informací, byla dána přednost těmto právům. Přesto se 

domnívám, že žádné právo nadále nesmí být upřednostňováno. Obchodní tajemství může být 

v některých případech zásadní pro podnikání jeho vlastníka a jeho vyzrazení by pro něj tak mohlo 

mít likvidační důsledky, zatímco veřejný zájem na odhalení určitého pochybení nemusí být 

významný. Veřejný zájem, a tím spíše i právo na informace a šíření informací, nemusí v některých 

případech převažovat právo vlastníka obchodního tajemství na podnikání.  

Na jednu stranu se proto jeví jako vhodný přístup zákonodárce, který výjimky do českého 

právního řádu nepromítl, a ponechal tak na interpretaci, kde bude ležet hranice mezi oprávněným 

a neoprávněným zpřístupnění obchodního tajemství, na soudech. Na druhou stranu z pohledu 

právní jistoty adresátů přístup zákonodárce za vhodný nepovažuji. Směrnice formuluje výjimky 

poměrně vágně, a není z nich jednoznačně patrné, jaké chování je přípustné a jaké nikoliv. Navíc 

výjimky přesahují rámec právní regulace obchodního tajemství a jeho ochrany poskytované 

občanským zákoníkem, což přispívá k nepřehlednosti této právní úpravy pro její adresáty. Z tohoto 

důvodu transpozici Směrnice v oblasti výjimek nepovažuji za zdařilou a domnívám se, že být 

učiněny legislativní změny k promítnutí výjimek.  

2.3.4 Dílčí shrnutí 

Z uvedeného vyplývá, že i bez provedení změn v českém právním řádu byl smysl a účel 

Směrnice naplněn, neboť pojetí porušení obchodního tajemství dle českého práva vyhovuje 

požadavkům Směrnice a případné rozdíly lze překlenout soudní praxí za pomoci eurokonformního 

výkladu.  Nejspíše proto se český zákonodárce rozhodl neučinit v tomto směru v českém právním 

řádu žádné změny. Je ovšem otázkou, zda je tento přístup vhodný. Jak uvádí D. Sehnálek,99 

zvolený přístup může působit obtíže z hlediska právní jistoty adresátů této právní regulace. Na 

 

99 SEHNÁLEK, D. in: ONDREJOVÁ, SEHNÁLEK 2018, op. cit., s. 105. 
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podporu toho argumentuje i dalšími směrnicemi z oblasti nekalé soutěže (zejména směrnice 

2005/29 a 2006/14), při jejichž implementaci česká právní úprava téměř doslova přebírala znění 

směrnic. Na druhou stranu sám poukazuje na problémy, které vznikly otrockým přejímání unijní 

úpravy do českého práva.100 S ohledem na výše uvedené nepovažuji další změny ohledně této 

problematiky v českém právním řádu za nutné. Nicméně v oblasti výjimek se však stejně jako 

D. Sehnálek domnívám, že by s ohledem na právní jistotu adresátů bylo vhodné tuto úpravu 

legislativně zakotvit do české právní úpravy.  

2.4 Prostředky právní ochrany při porušení obchodního tajemství 

Právní řád České republiky poskytuje široký okruh prostředků, kterými se lze domoci ochrany 

proti porušení obchodního tajemství. Napříč českým právním řádem lze nalézt například 

svépomoc, nutnou obranu či trestněprávní ochranu, avšak s ohledem na zaměření této kapitoly na 

nekalou soutěž, bude následující podkapitola věnována zejména právním prostředkům ochrany 

vyplývajícím z nekalé soutěže, doplněné o některé právní prostředky ochrany dle občanského 

soudního řádu. 

Právní prostředky ochrany, které může uplatnit nekalou soutěží dotčený vlastník obchodního 

tajemství jsou obsažené v ustanovení § 2988 občanského zákoníku. Jedná se o nároky zdržovací, 

odstraňovací, na náhradu škody, na přiměřené zadostiučinění a na vydání bezdůvodného 

obohacení. Jednotlivé nároky nemají zákonem určenou prioritu a je proto zcela na úsudku 

oprávněné osoby, aby se rozhodla, jaké nároky uplatní. Dle občanského soudního řádu pak dále 

může mimo jiné navrhnout dotčený vlastník obchodního tajemství vydání předběžného opatření a 

uveřejnění rozsudku. 

V případě porušení obchodního tajemství je do jisté míry uplatňování těchto nároků specifické 

oproti jiným zvláštním skutkovým podstatám nekalé soutěže. To je dáno zvláštní povahou 

obchodního tajemství, ale také implementací Směrnice o ochraně obchodního tajemství do 

českého právního řádu. V důsledku implementace Směrnice do českého právního řádu došlo 

k doplnění nového ustanovení § 5a zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který 

zavádí specifické nároky pro případy porušení obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 2985 

občanského zákoníku.  

 

100 SEHNÁLEK, D. in: ONDREJOVÁ, SEHNÁLEK 2018, op. cit., 68. 
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2.4.1 Nárok na zdržení se závadného jednání  

Ustanovení § 2988 občanského zákoníku obsahuje výčet právních prostředků ochrany, které 

může osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo či porušeno, proti rušiteli uplatnit. Jedním 

z těchto právních prostředků je zdržovací nárok. Ten má preventivní povahu a jeho úspěšné 

uplatnění je proto omezeno pouze na případy, kdy závadné jednání stále trvá nebo takové jednání 

již bylo ukončeno, avšak hrozí nebezpečí, že by v budoucnu mohlo dojít k jeho dalšímu 

opakování.101 Vzhledem k této povaze zdržovacího nároku se tak jedná o jeden 

z nejvýznamnějších právních prostředků ochrany proti konkrétním nekalosoutěžním jednáním, a 

tedy i jeden z nejčastěji využívaných, zejména v rámci předběžného opatření.  

V případech porušení obchodního tajemství má zdržovací nárok oproti ostatním skutkovým 

podstatám určitá specifika, která jsou daná zvláštním charakterem obchodního tajemství. Podle D. 

Ondrejové102 specifikum spočívá v problematické uplatnitelnosti zdržovacího nároku s ohledem 

na typický jednorázový charakter porušení obchodního tajemství. Uvádí, že dojde-li k prozrazení 

obchodního tajemství jinému soutěžiteli či veřejnosti, ztrácí tím původně chráněné skutečnosti 

charakter obchodního tajemství, a navíc v okamžiku rozhodování soudu je téměř jisté, že 

protiprávní stav kdysi nastal, ale nemá trvající charakter. Na základě uvedeného dochází 

k následujícímu závěru: „V obecné rovině tak lze konstatovat, že uplatnění zdržovacího nároku ve 

vztahu ke skutkové podstatě porušení obchodního tajemství nebude vhodné ani možné.“ 

Uplatnitelnost zdržovacího nároku pak demonstruje na příkladu, kdy prozrazení obchodního 

tajemství nedojde jednorázovým činem, ale závadné jednání bude rozfázováno. Dle mého názoru 

se s takovým pojetím lze ztotožnit pouze částečně. 

Je pravdou, že uplatnění zdržovacího nároku u zvláštní skutkové podstaty dle ustanovení 

§ 2985 občanského zákoníku je specifické tím, že obchodní tajemství v případě ztráty jednoho 

z jeho definičních znaků obchodního tajemství zaniká. V takových případech nebude možné 

zdržovací nárok uplatnit. Stejně tak je pravdou, že k porušení obchodního tajemství často docházet 

jednorázovým jednáním. Na druhou stranu v této souvislosti je třeba uvést, že díky široce 

formulované skutkové podstatě může k porušení či ohrožení obchodního tajemství dojít celou 

řadou jednání, která nemusí spočívat pouze v jednorázové činnosti. Ačkoliv k naplnění této 

skutkové podstaty může dojít i jediným skutkem, neznamená to, že by ve všech případech 

automaticky došlo k „vyčerpání“ nebezpečí újmy takového závadného jednání. Závadné jednání 

 

101 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 7. 2013, sp. zn. 25 Cdo 2939/2011. 
102 ONDREJOVÁ 2014, op. cit., s. 221-222. 
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může mít trvající charakter, a i po naplnění skutkové podstaty může být obchodní tajemství nadále 

porušováno či může hrozit jeho opakování. Obdobně i I. Štenglová,103 dle které může být žaloba 

na zdržení se závadného jednání podána jak v případě, kdy obchodní tajemství bylo již porušeno 

za podmínky, že závadné jednání ještě neskočilo, tak i v případě, kdy porušení teprve hrozí. 

Tomuto závěru nasvědčuje také Směrnice.  

Články 10 a 12 Směrnice umožňují uplatnění zdržovacího nároku při ochraně obchodního 

tajemství, pokud již došlo k jeho porušení. Lze z nich proto usuzovat, že ne každé porušení 

obchodního tajemství představuje jeho zánik. V opačném případě by tyto nároky, které jsou 

konstruovány na rozdíl od ustanovení § 2988 občanského zákoníku pouze pro případy porušení 

obchodního tajemství, nebylo možné téměř nikdy použít. Vzhledem k tomuto pojetí Směrnice a 

k tomu, že v rámci transpozice Směrnice do českého právního řádu došlo pouze ke konkretizaci 

zdržovacího nároku při porušení obchodního tajemství o demonstrativní výčet obsažný 

v ustanoveních § 5a odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 1 zákona 221/2006 Sb., tedy zjevně nebylo 

žádným způsobem zasaženo do současného pojetí zdržovacího nároku, se domnívám, že pojetí 

zdržovacího nároku dle české a evropské právní úpravy je totožné.  

S ohledem na výše uvedené důvody jsem názoru, že s výjimkou případů, kdy dojde v důsledku 

nekalosoutežního jednání k zániku obchodního tajemství, se zdržovací nárok v případě porušení 

obchodního tajemství uplatní za stejných podmínek, jako u ostatních skutkových podstat nekalé 

soutěže dle ustanovení § 2988 a § 2989 občanského zákoníku. Navíc v důsledku transpozice 

Směrnice může vlastník obchodního tajemství nad rámec uvedeného uplatnit zdržovací nárok 

způsoby podle ustanoveních § 5a odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 1 zákon č. 221/2006 Sb., zavedený 

specificky pro případy porušení obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 2985 občanského 

zákoníku. Tyto způsoby spočívají zejména ve stažení výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo 

uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva či stažením materiálů, 

nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících 

nebo ohrožujících právo. 

Závěrem si lze položit otázku, zda v případě, kdy obchodní tajemství zaniklo,  je vhodné, že 

nelze uplatnit zdržovací nárok. Nejvyšší soud104 v souvislosti s touto otázkou uvedl, že „se již 

nelze domáhat nároku na zdržení se nekalosoutěžního jednání, neboť povinnost zdržet se určitého 

jednání lze upínat jen k takovému jednání, u kterého existuje nebezpečí, že by v budoucnu mohlo 

být opakováno...“ Tento přístup nicméně zakládá právo rušitele užívat ke svému či jiného 

 

103 ŠTENGLOVÁ, I. in: ŠTENGLOVÁ a kol. 2005, op. cit., s. 33-34. 
104 Rozsudek Nejvyšší soudu ČR ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 32 ODO 1568/2006. 
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prospěchu skutečnosti, které dříve byly obchodním tajemstvím jeho, již bývalého, vlastníka, 

přestože on svým protiprávním jednáním způsobil zánik obchodního tajemství. V této situaci 

zbydou vlastníku pouze nároky na náhradu škody (která bude obtížně uplatnitelný, viz podkapitola 

2.4.3 této práce), případně přiměřené zadostiučinění. Navíc, i kdyby se vlastník domohl uvedených 

nároků, nemusí jednorázová kompenzace odpovídat prospěchu, který rušitel těží ze svého 

protiprávního jednání. Je však na zvážení, zda by i v případě, kdyby obchodní tajemství zaniklo, 

měl soud přihlédnout ke zvláštním okolnostem a zdržovacímu nároku s ohledem na spravedlnost 

vyhovět. Skutečnost, že by rušitel mohl užívat obchodní tajemství, je v rozporu zákazem těžit z 

vlastního nepoctivého nebo protiprávního činu vyjádřeném v ustanovení § 6 odst. 2 občanského 

zákoníku. Domnívám se tak, že soud by mohl přihlédnout k této skutečnosti, a zdržovacímu 

nároku vyhovět. 

2.4.2 Nárok na odstranění závadného stavu 

Vedle nároku na zdržení se nekalosoutěžního jednání je možné dále uplatnit i nárok na 

odstranění závadného stavu. Oba nároky spolu souvisejí a navzájem se doplňují. V praxi může 

vlastník obchodního tajemství po rušiteli požadovat, a lze to také doporučit, aby obchodní 

tajemství přestal užívat a současně, aby vymazal chráněné skutečnosti z datových nosičů či vydal 

nebo zničil hmotné nosiče na nichž je obchodní tajemství zachyceno. 

Jejich rozdíl nicméně spočívá v jejich účelu. Jak bylo výše uvedeno, zadržovací nárok směřuje 

k zabránění závadnému jednání (prevenci), oproti tomu odstraňovací nárok směřuje k obnovení 

stavu, který předcházel závadnému jednání. Jeho účelem ale není odstranění negativních účinků, 

které nastaly v důsledku nekalé soutěže, nýbrž odstranění zdroje těchto účinků.105 Odstranění 

závadného stavu může spočívat v různých úkonech. Způsob odstranění však vždy musí odpovídat 

obsahu, rozsahu a formě neoprávněného zásahu rušitele.  

Stejně jako v případě zdržovacího nároku ustanovení § 5a odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 1 zákona 

o vymáhá práv z průmyslového vlastnictví zavádí výčet specifických opatření, které lze uplatnit 

v případě porušení obchodního tajemství, jako jsou: trvalé odstranění nebo zničení výrobků, 

jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva 

nebo trvalé odstranění nebo zničení materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných 

výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo. 

 

105 ONDREJOVA, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2010, 

s. 95. 
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Zatímco ve svých účelech se oba nároky rozchází, v jiných aspektech vychází ze stejných 

principů. Zejména se pro uplatnění ani jednoho z těchto nároků nevyžaduje vznik újmy ani 

existence zavinění. Prokazování zavinění, resp. nezavinění, však bude hrát důležitou roli 

s ohledem na ustanovení § 4 odst. 4 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, které 

dává rušiteli možnost navrhnout soudu, aby namísto uplatnění zadržovacího či odstraňovacího 

nároku nařídil oprávněné osobě peněžní vyrovnání, jestliže by uložená povinnost způsobila 

porušiteli nepřiměřenou újmu, peněžité vyrovnání se jeví jako dostatečně a rušitel prokáže, že 

jednal nezaviněně. Toto ustanovení tak představuje jakési změkčení objektivní odpovědnosti za 

nekalou soutěž, které chrání osoby, které neporušily obchodní tajemství ani z nedbalosti a případná 

opatření by představovala citelný zásah do jejich majetkového postavení.106 Výše finanční 

vyrovnání v případě porušení obchodního tajemství je pak blíže upraveno v ustanovení § 5a odst. 2 

téhož zákona, a to tak, že „se určí nejvýše ve výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při 

získání licence k užívání obchodního tajemství po dobu jeho porušení.“  

2.4.3 Náhrada škody, přiměřené zadostiučinění a bezdůvodného obohacení při 

porušení obchodního tajemství 

Občanská zákoník v ustanovení § 2988 občanského zákoníku kromě popsaného zdržovacího 

a odstraňovacího nároku umožňuje se domáhat také náhrady škody, přiměřeného zadostiučinění 

či vydání bezdůvodného obohacení.  

Přiměřené zadostiučinění je nárok, který česká právní úprava poskytuje poškozeným osobám 

nad rámec Směrnice, spočívající v odčinění nemajetkové újmy primárně v nepeněžní formě. 

Pokud by tato forma nezajišťovala skutečné a dostatečné odčinění způsobené nemajetkové újmy, 

bude místo ní poskytováno přiměřeného zadostiučinění v penězích.107 Není ani vyloučen souběh 

obou forem přiměřeného zadostiučinění.108 Jinak tomu nebude ani při porušení obchodního 

tajemství, což potvrzuje rovněž ustanovení § 5a odst. 3 zákona o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví. Domnívám se, že v případě porušení obchodního tajemství nebude poskytnutí 

zadostiučinění v nepeněžité formě příliš obvyklé a vzhledem ke způsobené újmě často ani 

dostačující. Například v situaci, kdy dojde v důsledku porušení obchodního tajemství ke snížení 

 

106 Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2006 Sb.  o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního 

tajemství. 
107 Ustanovení § 2951 odst. 2 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník. 
108 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 5. 2006, sp. zn. 32 Odo 511/2006. 
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či dokonce ztrátě konkurenceschopnosti jeho vlastníka. Při porušení obchodního tajemství tak 

bude důležitější peněžní forma zadostiučinění. 

Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu109 vyplývá, že přiznání přiměřeného zadostiučinění 

v penězích je podmíněno zjištěním, že žalobce v souvislosti s nekalosoutěžním jednáním 

žalovaného utrpěl nemajetkovou újmu, a to v rozsahu nebo takového druhu, že k jejímu vyrovnání 

nepostačuje přiměřené zadostiučiněné v nepeněžité formě. Je tak povinností žalobce vylíčit a 

prokázat rozhodné skutečnosti, které ho vedou k uplatnění tohoto nároku. Nejvyšší soud dále také 

konstatoval, že jeho přiznání podléhá volné úvaze soudu, která ovšem není libovolná. Soud pro 

rozhodnutí, zda je na místě požadovaná forma satisfakce, musí posuzovat konkrétní zjištěné a také 

prokázané skutečnosti a okolnosti jednání v nekalé soutěži.110 Stanovení konkrétní výše peněžní 

podoby zadostiučinění bude vycházet z okolností konkrétního případu. V případech týkajících se 

odčinění za porušení obchodního tajemství soudy přihlédly ke kritériím, jako jsou například 

význam know-how tvořící obsah obchodního tajemství, podstatné snížení postavení žalobce na 

relevantním trhu, specifika trhu, intenzita a závažnost dopadů porušení obchodního tajemství, 

závažnost a intenzita závadného jednání, okruh subjektů,111 sankční stránce působení 

zadostiučinění112 apod.  

K tomuto je třeba připomenout účel přiměřeného zadostiučinění, kterým je odčinit 

nemajetkovou újmu. V návrzích na určení peněžního zadostiučinění tak musí být požadovaná 

částka vyčíslena pouze s ohledem na tento druh újmy. Nelze se domáhat, aby její výše byla určena 

s přihlédnutím k materiálním kritériím, jako je majetkový prospěch rušitele z porušení obchodního 

tajemství. Majetkové aspekty jsou naopak rozhodné při určení nároků materiální povahy, jako 

např. náhrada škody. Odlišení materiální a nemateriální újmy způsobené porušením obchodního 

tajemství, stejně jako u jiných nekalosoutěžních jednáních, sice není snadné, ale je třeba jej 

v žalobě učinit, aby byla žaloba úspěšná.113  

Náhrada škody je oproti přiměřenému zadostiučinění právním prostředkem k odčinění 

majetkové újmy. Náhrada škody má primárně spočívat v uvedení v předešlý stav.114 Tento postup 

 

109 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 10. 2012, sp. zn 23 Cdo 3964/2011, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 28. 3. 2018, sp. zn. 23 Cdo 2415/2017 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 5. 2005, sp. zn. 32 

Odo 1318/2004. 
110 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 5. 2006, sp. zn. 32 Odo 511/2006 a rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 28. 3. 2018, sp. zn. 23 Cdo 2415/2017. 
111 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 9. 2002, sp. zn. 29 Odo 652/2001 a rozsudek Vrchního soudu v Praze 

ze dne 8. 10. 2002 sp. zn. 3 Cmo 38/2001 in: MACEK, J. Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy. 

II. díl. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 154 - 159. 
112 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 32 Odo 1568/2006. 
113 ONDREJOVÁ 2014, op. cit., s. 244. 
114 Srov. ustanovení § 2951 občanského zákoníku. 



43 

 

lze jen stěží představit u porušení obchodního tajemství a škoda bude hrazena v penězích. 

Prokázání jejího vzniku však bývá v praxi u nekalé soutěže velmi obtížné,115 zejména prokázání 

příčinné souvislosti mezi nekalosoutěžním jedním a vzniklou škodou (např. zda škoda vznikla 

skutečně vlivem nekalostoutěžního jednání, a ne vlivem dalších faktorů tržního prostředí).116 

Nesnadné bude i prokázání výše způsobené škody. Z obav neunesení důkazního břemene proto 

zůstává žalobci často nevyužita.  

K nárokům na náhradu škody a zadostiučinění je dále nutné poznamenat, že je pro jejich 

uplatnění nutné prokázat zavinění rušitele.117 Tím sice dochází ke zhoršení postavení poškozených 

osob, občanský zákoník však tuto nerovnováhu vyvažuje domněnkou nedbalosti vyjádřenou 

v ustanovení § 2911. Bude tudíž na rušiteli, aby tuto domněnku vyvrátil.  

Oproti tomu bezdůvodné obohacení je založeno na objektivní odpovědnosti, a proto jej bude 

snazší uplatnit než oba předchozí zmíněné nároky. Ve věcech nekalé soutěže, a tedy i při porušení 

obchodního tajemství, je bezdůvodné obohacení posuzováno dle ustanovení § 2991 odst. 2 

občanského zákoníku, jako protiprávní užití cizí hodnoty. Tímto nárokem se poškozený bude 

přímo moci domáhat vydání majetkového prospěchu rušitele, kterého na jeho úkor dosáhl. Přičemž 

poškozený nebude nucen prokázat zavinění rušitele, ale pouze protiprávní užití cizí hodnoty.118  

Všechny tři uvedené nároky (přiměřené zadostiučinění, náhrada škody, bezdůvodného 

obohacení) umožňoval český právní řád již před přijetím a implementací Směrnice. Ta s sebou 

přesto přinesla jednu změnu ve prospěch vlastníků obchodního tajemství, neboť za účelem její 

transpozice bylo doplněno ustanovení § 5a odst. 3 zákona o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví, kterým se zavádí licenční analogie v případech zaviněného porušení obchodního 

tajemství.119 Tím se zjednodušuje nesnadná důkazní situace žalobce při prokazování výše 

způsobené škody.  Je však otázkou, do jaké míry bude tato možnost poškozenými využívána, 

neboť s ohledem na neběžnost a utajení obchodního tajemství bude obtížné určit výši licenčního 

 

115 PATĚK, 2016, op. cit., s. 65-80. 
116 ONDREJOVÁ 2014, op. cit., s. 269. 
117 Dle ustanovení § 2910 občanského zákoník se hradí škoda způsobená porušením povinnosti vlastním zaviněním a 

ustanovení § 2894 odst. 2 občanského zákoníku pro účely stanovení povinnosti nahrazení nemajetkové újmy 

poskytnutím zadostiučiněním se použijí obdobně ustanovení o náhradě škody. 
118 ONDREJOVÁ 2014, op. cit., s. 273. 
119 Česká právní úprava zde šla nad rámec Směrnice, která zavádí tuto alternativu pouze pro náhradu škody. Směrnice 

dále ponechala na uvážení členských států, v jakých vhodných případech bude tato možnost aplikovatelná. Český 

zákonodárce podmínil aplikaci tohoto ustanovení prokázáním zaviněním rušitele a návrhem poškozeného, čímž 

přenechal na jeho uvážení, zda využít tohoto postupu. 
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poplatku (viz obdobně argumentace k ocenitelnosti obchodního tajemství uvedená v podkapitole 

1.2.3). 

2.4.4 Uveřejnění rozsudku  

Dalším prostředkem právní ochrany (nejen) proti nekalé soutěži je uveřejnění rozsudku. 

Možnost požadovat uveřejnění rozsudku v případech porušení obchodního tajemství je dána čl. 15 

Směrnice. České právo nicméně tento nárok umožňuje uplatnit na základě ustanovení § 155 odst. 4 

občanského soudního řádu, které představuje transpozici dřívějších směrnic Evropské Unie (např. 

směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách). Toto ustanovení zakotvuje možnost 

soudu přiznat úspěšnému účastníku na jeho návrh ve výroku rozsudku právo rozsudek uveřejnit 

na náklad neúspěšného účastníka. 

Na rozdíl od výše uvedených nároků požadavek na uveřejnění rozsudku není samostatně 

uplatnitelným nárokem v řízení, jak vyplývá z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze,120 dle kterého 

„právo účastníka úspěšného ve sporu o nekalou soutěž požadovat zveřejnění rozsudku na náklady 

účastníka ve sporu neúspěšného … není samostatným žalobním nárokem, nýbrž jen důsledkem 

rozhodnutí o žalobním nároku.“ Institut uveřejní rozsudku tak lze považovat za zvláštní druh 

sankce za nekalosoutežní jednání, který má rovněž informační, satisfakční a výchovný význam.121 

Jak vyplývá z dikce ustanovení § 155 odst. 4 občanského soudního řádu možnost požadovat 

uveřejnění rozsudku je přiznána pouze žalobci, který měl ve věci alespoň částečný úspěch.  

Žalobce na uveřejnění rozsudku nemá právní nárok a je proto zcela na uvážení soudu, zda návrhu 

vyhoví, přičemž hlavním kritériem je přiměřenost. Nelze totiž uveřejněním rozsudku nad míru 

přiměřenou poměrům zatěžovat ani jednoho z účastníků sporu.122  

 Uveřejnění rozsudku bude zpravidla zatěžovat primárně žalovaného, nicméně stejně tak může 

mít negativní dopady i pro žalobce. V případech porušení obchodního tajemství mohou být 

negativní dopady ještě závažnější vzhledem k jeho zvláštní povaze.  Z důvodu zajištění utajení je 

o existenci obchodního tajemství informován pouze omezený okruh osob a jejich vlastníci tak ve 

většině případů nebudou mít zájem veřejně sdělovat dalším osobám, že k došlo k porušení jejich 

obchodního tajemství. Dále je třeba vzít v úvahu, že někdy, jak tomu bylo například v případu 

vedeném Nejvyšším soudem ČR pod sp. zn. 21 Cdo 1307/2006,123 mohou být obsahem 

 

120 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 4. 1998, sp. zn. 3 Cmo 289/96. 
121 Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 1031/95 in: ONDREJOVÁ 2010, op. cit., s.168. 
122 ONDREJOVA 2010, op. cit., s. 169. 
123 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 3.2007, sp. zn. 21 Cdo 1307/2006. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaydkx3mgaydeoi
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obchodního tajemství údaje (úplná znění obchodních nabídek konkrétním klientům, emailové 

komunikace, kontakty, zápisy z jednání, smluvní dokumenty a další) o různých osobách 

(zákaznících, klientech, obchodních partnerech apod.), kdy je vlastník obchodního tajemství 

povinen s ohledem na citlivost těchto údajů učinit potřebná opatření k jejich utajení. Za takových 

okolností může zveřejnění informace o prozrazení obchodního tajemství představovat hrozbu pro 

dobrou pověst vlastníka obchodního tajemství, a s tím spojenou hrozbu poklesu budoucích 

obchodů. Lze tudíž shrnout, že z uvedených důvodů uveřejnění rozsudku ve většině případech 

porušení obchodního tajemství nebude jeho vlastníky uplatňováno. 

Pokud i navzdory výše uvedenému bude vlastník obchodního tajemství požadovat přiznání 

zveřejnění rozhodnutí, nezůstane obchodní tajemství bez ochrany, byť vlastníci obchodního 

tajemství nemohou v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR124 žádat uveřejnění toliko 

výroku rozsudku bez odpovídající části odůvodnění, bez níž by byla informační hodnota rozsudku 

snížena a adresáti by nevěděli, z jakého důvodu byl rozsudek vydán, což by vedlo k nežádoucím 

odhadům a snížení právní jistoty. Nicméně nic nebrání vlastníku obchodního tajemství požadovat 

přiznání zveřejnění pouze části rozsudku. Navíc soudy při sepisování odůvodnění proto hledají 

kompromis mezi splněním povinnosti řádně odůvodnit svá rozhodnutí (žalobní důvod, vyjádření 

účastníků, které skutečnosti byly prokázány a které prokázány nebyly, skutkové závěry) a 

ochranou obchodního tajemství, aby nezpřístupnily obchodní tajemství dalším osobám. 

Kompromisem jsou tak odůvodnění, která nezacházejí ve vztahu k obchodnímu tajemství do 

konkrétních detailů, avšak vždy záleží na okolnostech každého případu, jak bude soud postupovat. 

Případné zveřejnění rozsudku totiž nesmí být dalším zdrojem porušení práva vlastníka obchodního 

tajemství na jeho ochranu.125 Česká úprava tak poskytuje vlastníkům obchodního tajemství 

dostatečnou možnost rozšířit povědomí o daném rozhodnutí a současně zachování důvěrnosti 

obchodního tajemství. Je tedy na vlastníku obchodního tajemství, aby zvážil pozitiva a negativa 

uveřejnění rozsudku, a rozhodl se, zda jej bude nárokovat či nikoliv.  

V důsledku transpozice Směrnice je nově možné požadovat zveřejnění rozsudku při porušení 

obchodního tajemství i dle ustanovení § 5a odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 5 zákona o vymáhá práv 

z průmyslového vlastnictví. Možnost uplatnění je však vázána na naplnění podmínek ustanovení 

§ 2985 občanského zákoníku, tedy i generální klauzule nekalé soutěže. Podmínky pro zveřejnění 

rozsudku dle ustanovení § 4 odst. 5 zákona o vymáhá práv z průmyslového vlastnictví navíc se 

 

124 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2015, sp. zn. 23 Cdo 7/2013. 
125 ŠTENGLOVÁ, I. in: ŠTENGLOVÁ a kol. 2005, op. cit., s. 86. 
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nijak neliší od ustanovení § 155 odst. 4 občanského soudního řádu.  Směrnice tak v tomto ohledu 

nepřináší pro českou právní úpravu nic nového. 

2.4.5 Předběžná opatření 

Předběžné opatření je upraveno v § 74 a násl. a § 102 občanského soudního řádu, dle kterých 

bude vydáno, pokud je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že 

by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Účelem institutu předběžného opatření je poskytnout 

„okamžitou, byť dočasnou, procesní ochranu, kterou by nebylo možné se zřetelem na 

bezprostředně hrozící újmu zajistit v potřebném čase obvyklým stanoveným způsobem.“126 

S ohledem na tento účel bývá tento institut častěji využíván v oblasti nekalé soutěže, než je tomu 

v oblasti jiných sporů. Ve sporech z nekalé soutěže může trvat několik let, než dojde 

k pravomocnému rozhodnutí ve věci. Žalobce však do té doby v důsledku trvajícího 

nekalosoutěžního jednání může utrpět újmu, která bude v době rozhodnutí ve věci již 

nenahraditelná. Předběžné opatření tak velmi často provází nekalosoutěžní žaloby.127 Pro 

předběžná opatření v oblasti nekalé neexistuje zvláštní úprava, tudíž se využije v úvodu zmíněná 

obecná úprava občanského soudního řádu. 

Předběžné opatření je svým charakterem mimořádný prostředek k dočasné úpravě poměrů 

účastníků, kterým dochází k zásahu do práv dotčených subjektů, hrozí nebezpečí z prodlení 

(zejména vznik újmy nebo její rozšiřování). Tento zásah do práv však musí být přiměřený 

navrhovatelem prokazovanému porušení jeho práv a právem chráněných zájmů, stejně tak musí 

být přiměřená i případná újma, vzniklá z předběžného opatření dotčenému účastníkovi.128  

Předpoklady pro vydání předběžného opatření v případě porušení obchodního tajemství se 

zabýval Vrchní soud v Praze,129 dle kterého je nařízení předběžného opatření podmíněno 

povinností navrhovatele osvědčit takové skutečnosti, z nichž se jeví jako pravděpodobné, že určité 

skutečnosti chráněny navrhovatelem jako obchodní tajemství naplňují jeho definiční znaky a že 

předmět tohoto tajemství je rušitelem využíván bez právního důvodu k újmě oprávněného. 

Z uvedeného je evidentní, že podmínky pro nařízení předběžného opatření dle české práva 

odpovídají podmínkám pro nařízení předběžného opatření dle článku 11 odst. 1 Směrnice. 

 

126 JAVŮRKOVÁ, Naděžda, ŠUK, Petr in: DAVID, Ludvík a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. 

Praha:Wolters Kluwer ČR, a.s.,2009, § 74. 
127 ONDREJOVÁ, Dana. Předběžné opatření ve sporech z nekalé soutěže. Obchodněprávní revue. 2011, č. 10, s. 283. 
128 Rozhodnutí Vrchní soud v Praze ze dne 12. 9.1994, sp. zn. 3 Cmo 143/94.  
129 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 7. 1996, sp. zn. 3 Cmo 818/95.  
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Nicméně v případech porušení obchodního tajemství lze spatřovat otázku, do jaké míry bude 

předběžné opatření užívané. Vzhledem k časté neveřejné povaze jednání porušující obchodní 

tajemství, může být pro navrhovatele obtížné osvědčit jakékoliv skutečnosti o tomto jednání. A to 

navzdory skutečnosti, že osvědčení se na rozdíl od prokazování vyznačuje menším stupněm 

pravděpodobnosti. 
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3 Vybrané otázky ochrany 

Obchodní tajemství je s ohledem na významnost pro jeho vlastníka chráněno i v případech, 

kdy se vlastník obchodního tajemství domáhá soudní ochrany nebo se jedná o právnickou osobu a 

zájem jejích členů představuje hrozbu pro zachování určité informace jako obchodní tajemství. 

Tato kapitola proto bude věnována těmto otázkám ochrany obchodního tajemství, tedy ochraně 

v občanském soudním řízení a ochraně vůči společníkům obchodních společností. 

3.1 Ochrana obchodního tajemství v občanském soudním řízení 

Jak již bylo naznačeno v kapitole zabývající se ochranou obchodního tajemství při nekalé 

soutěži, skutečnosti, jež tvoří obchodní tajemství, jsou způsobilým předmětem sporů nebo jiných 

právních věcí projednávaných v řízení před soudem. Může se jednat nejen o spory ve věcech 

právní ochrany proti nekalé soutěži (proti porušení obchodního tajemství), ale i o spory a jiné 

právní věci, kde skutečnosti tvořící obchodní tajemství představují jen předběžnou otázku.130 

Vzhledem k důvěrné povaze obchodního tajemství je třeba jej v průběhu soudního řízení chránit, 

aby nedošlo k jeho neoprávněnému vyzrazení, a tím i k jeho případnému zániku. Občanský soudní 

řád, kromě možnosti vyloučení veřejnosti nebo její části, výslovně neupravuje další prostředky 

ochrany obchodního tajemství před jeho zpřístupněním neoprávněným osobám. Nicméně 

smyslem občanského soudního řízení je poskytnout ochranu právům a právem chráněným 

zájmům, a soudy jsou povinny vykládat všechna ustanovení občanského soudního řádu v souladu 

s tímto účelem. Z uvedeného vyplývá povinnost soudu zajistit v průběhu řízení obchodnímu 

tajemství ochranu před neoprávněným vyzrazením.131  

Požadavek na zachování důvěrnosti obchodního tajemství v průběhu, ale i po skončení 

soudního řízení, je obsažen rovněž ve Směrnici. Jedná se o reakci na nevyužívání žalob na ochranu 

obchodního tajemství jejich vlastníky z důvodu jejich obavy ze ztráty důvěrnosti obchodního 

tajemství během soudního řízení. Směrnice proto stanoví opatření, jimž mají členské státy ochranu 

zajistit.132 Česká právní úprava v důsledku přijetí Směrnice žádných změn nedoznala, a proto 

budou následující kapitoly věnovány otázce, zda dosavadní úprava je v souladu s požadavky 

Směrnice.  

 

130 DRÁPAL, L. in: ŠTENGLOVÁ a kol. 2005, op. cit., s. 81. 
131 Tamtéž, s. 85. 
132 Směrnice, 2016/943, op. cit., preambule 24. 
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3.1.1 Obchodní tajemství a povinnost tvrzení, důkazní a dokazování  

Jedním z problematických aspektů ochrany obchodního tajemství je zachování jeho utajení 

během soudního řízení za současného splnění povinností, jež pro účastníky řízení vyplývají 

z projednací zásady ovládající občanské soudní řízení. Účastníci jsou povinni tvrdit rozhodné 

skutečnosti a k těmto svým tvrzení navrhnout důkazy, aby je prokázali. Případné nesplnění těchto 

povinností – povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní – pak má za následek neúspěch v řízení.133  

První ze dvou zmíněných povinností, povinnost tvrzení, zakotvená v ustanovení § 101 odst. 1 

písm. a) občanského soudního řádu, ukládá účastníkům řízení pravdivě a úplně vylíčit veškeré 

skutečnosti, jež jsou potřebné pro meritorní rozhodnutí. Nevylíčil-li účastník během řízení všechny 

rozhodné skutečnosti, tedy nesplnil svou procesní povinnost, ačkoliv o ní byl soudem postupem 

dle ustanovení § 118a odst. 1 nebo 2 občanského soudního řádu řádně poučen, neunesl břemeno 

tvrzení a nemůže být ve věci úspěšný. 

 Druhou povinností účastníků řízení je povinnost důkazní dle ustanovení § 101 odst. 1 písm. 

b) a § 120 odst. 1 občanského soudního řádu, na základě kterých jsou účastníci řízení povinni 

označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Neoznačení důkazů k prokázání sporných skutečností 

ani po řádném poučení od soudu dle ustanovení § 118a odst. 3 občanského soudního řádu má za 

následek neunesení důkazního břemene, a tedy neúspěch ve věci. Zákon přitom nerozlišuje, zda 

tvrzené a prokazované skutečnosti tvoří obchodní tajemství a účastníka řízení tak nijak nezbavuje 

těchto povinností. Soud tak musí provést účastníky navržené důkazy k prokázání skutečností 

významných pro rozhodnutí ve věci samé, bez ohledu na zájem vlastníka obchodního tajemství na 

jejich utajení. Stejně tak není nijak vyloučeno či omezeno oprávnění soudu provést z vlastní 

iniciativy důkazy, které strany nenavrhly, k prokázání skutečností vyplývajících z obsahu spisu. 

Jedinou možností, jak se vyhnout provádění dokazování, jsou situace, kdy uvedou účastníci o téže 

rozhodné skutečnosti shodná tvrzení. Soud poté dle ustanovení § 120 odst. 3 občanského soudního 

řádu při vytváření svých závěrů o skutkovém stavu můžu vzít tato shodná tvrzení účastníků za svá 

a neprovádět dokazování.134 Jedná se však o běžný zákonný postup, nikoliv o způsob ochrany 

obchodního tajemství. 

Domnívám se, že tento přístup je správný, neboť s ohledem na uplatnění projednací zásady 

náleží hlavní odpovědnost za objasnění skutkového stavu stranám sporu. Obstarání procesní látky 

 

133 KRÁLÍK, Michal, VAŠÍČEK, Jiří in: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. 

Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, § 101. 
134 HROMADA, Miroslav in: SVOBODA, Karel a kol. Občanský soudní řád. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2017, s. 529. 
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je především úkolem účastníků řízení a jsou to právě oni, kdo mají povinnost tvrdit rozhodné 

skutečnosti a ke svým tvrzením navrhnout důkazy k jejich prokázání.135 Poskytnutím úlev 

účastníku řízení spočívajících ve výjimce z povinnosti tvrdit a dokazovat skutečnosti tvořící 

obchodní tajemství by docházelo k jeho zvýhodnění oproti dalším účastníkům. To je však 

nepřípustné. Žádný účastník nemůže ve věci těžit z toho, že určité skutečnosti neuvedl, protože 

jsou utajované jako obchodní tajemství.136 Naopak ale splnění uvedených procesních povinností 

neznamená, že by vlastník obchodního tajemství jej přestal utajovat, ani jej nelze považovat za 

neoprávněné sdělení či zpřístupnění jiným, pokud tyto povinnosti splnil účastník, jež není 

vlastníkem obchodního tajemství, ale pouze osobou s ním seznámenou. Uvedené platí pouze za 

předpokladu, že účastník soud řádně a včas upozorní na to, že se jedná o skutečnosti tvořící 

obchodní tajemství, aby soud mohl přijmout vhodná opatření k jejich ochraně (viz podkapitola 

3.1.2 a 3.1.3).137   

Výše uvedené však neznamená, že by během soudního řízení nebyla zajištěna ochrana 

obchodního tajemství. Občanský soudní řád obsahuje instituty, jenž může soud k ochraně 

obchodního tajemství využít. Efektivní užití těchto institutů je však podmíněno vědomostí soudu 

o tom, že předmětem řízení jsou skutečnosti tvořící obchodní tajemství. Je tedy ve vlastním zájmu 

účastníka, aby včas upozornil, že se jedná o takovéto skutečnosti a soud mohl užít vhodné 

prostředky k jejich ochraně, a to i bez návrhu. V tomto rozsahu je tak česká právní úprava nijak 

neodporuje požadavkům Směrnice. 

3.1.2 Vyloučení veřejnosti z jednání 

V občanském soudním řízení se uplatňuje princip veřejnosti jednání, jenž vyplývá z 

ústavněprávního požadavku na veřejné projednání věci obsaženého v článku 96 odst. 2 Ústavy 

České republiky a článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Ustanovení § 116 

občanského soudního řádu zakotvuje tento princip pro občanské soudní řízení, ale zároveň 

stanovuje jeho výjimky, a to v jeho druhém odstavci. Toto ustanovení obsahuje taxativní výčet 

případů, kdy může dojít k vyloučení veřejnosti pro celé jednání nebo jeho část, přičemž jedním 

z nich je vyloučení veřejnosti právě z důvodu ohrožení obchodního tajemství. Pro doplnění je 

vhodné uvést, že ve smyslu tohoto ustanovení pojem jednání nezahrnuje jen ústní jednání před 

 

135LAVICKÝ, P. in: LAVICKÝ a kol. 2016, op. cit., § 120. 
136 DRÁPAL, L. in: ŠTENGLOVÁ a kol. 2005, op. cit., s.82. 
137 Tamtéž. 
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soudem, ale i přípravné jednání (§ 114c), jakož i jednání během vykonávacího řízení, je-li nařízeno 

podle § 253 odst. 2. občanského soudního řádu.138 

Základním předpokladem pro vyloučení veřejnosti z důvodu ochrany obchodního tajemství je 

vědomost soudu o tom, že v řízení jsou posuzovány skutečnosti tvořící obchodní tajemství. 

Účastníci jsou proto povinni soudu sdělit, že v řízení jsou prokazovány nebo jinak vyšly najevo 

skutečnosti takového charakteru, a případně soudu doložit pravdivost svých tvrzení.139 Aktivita 

tak bude převážně na účastníkovi. O samotném vyloučení veřejnosti nicméně soud může 

rozhodnout i z vlastní iniciativy. Tato možnost poskytuje poměrně značnou ochranu obchodního 

tajemství v občanském soudním procesu. 

Ovšem i na vyloučení veřejnosti jsou vázané další výjimky. Zákon v ustanovení § 116 odst. 3 

občanského soudního řádu umožňuje soudu povolit jednotlivým fyzickým osobám, aby byly při 

jednání nebo jeho části přítomny, přestože veřejnost byla vyloučena. Zákon nijak blíže 

nespecifikuje způsob výběru těchto osob a je tedy na uvážení soudu v každé konkrétní věci, jakým 

osobám přítomnost na neveřejném jednání povolí. Aby nedošlo ke zmaření účelu, pro který byla 

veřejnost vyloučena, ukládá zákon soudu povinnost poučit osoby, kterým povolil účast na jednání, 

o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost o všem, co se o obchodním tajemství dozvěděly. 

Kromě výše uvedených se soudního jednání musí účastnit i další osoby (např. soudci, znalci, 

tlumočníci či zástupci účastníků), které jsou podle zvláštních zákonů140 povinni zachovávat 

mlčenlivost o skutečnost, o nichž se dozvěděli při výkonu funkce či při výkonu své činnosti. Tedy 

i o obchodním tajemství. V případě, že některá z osob účastnící se na řízení či mající přístup 

k dokumentům, jež jsou součástí řízení, obchodní tajemství neoprávněně sdělí, zpřístupní či 

využije dopustí se, kromě jiného, porušení obchodního tajemství dle ustanovení § 2985 

občanského zákoníku a mohou být proti nim využity právní prostředky ochrany proti nekalé 

soutěži.  

Z uvedeného tak vyplývá, že české právo vyhovuje požadavkům Směrnice týkající se možnosti 

omezení účasti osob na soudním jednání z důvodu zajištění ochrany obchodního tajemství (viz 

článek 9 odst. 2 písm. b) Směrnice). Dále česká právní úprava obsahuje právní prostředky ochrany 

v případě, že osoby účastnící se soudního řízení neoprávněně sdělí, zpřístupní nebo využijí 

obchodní tajemství, o němž se dozvěděli v důsledku své účastni na řízení nebo přístupu 

 

138 SVOBODA, K. in: SVOBODA a kol. 2017, op. cit., s. 497. 
139 DRÁPAL, L. in: ŠTENGLOVÁ a kol. 2005, op. cit., s. 84. 
140 Např. zákon č. 6/2002 Sb. Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), zákon č. 36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících, zákon 

č. 85/1996 Sb. Zákon o advokacii. 
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k dokumentům, jež jsou součástí řízení. Tedy opět vyhovuje požadavkům Směrnice dle 

článku 9 odst. 1. Legislativní změny tak nejsou v tomto ohledu potřebné. 

3.1.3 Nahlížení do spisu 

Další situací, kdy je třeba zajistit ochranu obchodního tajemství, je nahlížení do spisu dle 

ustanovení § 44 občanského soudního řádu. Jedná se o procesní úkon účastníků řízení, jímž se 

mohou kdykoliv seznámit s obsahem soudního spisu, neboť mají právo být informováni o vývoji 

v řízení a postupu soudu. Toto právo tak přispívá k zajištění rovnosti účastníků v řízení, proto jej 

není možné ani s ohledem na ochranu obchodního tajemství účastníkům omezit.141  

Z hlediska ochrany obchodního tajemství však může být problematické ustanovení § 44 odst. 2 

občanského soudního řádu, dle kterého každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má 

vážné důvody, předseda senátu na žádost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho učinil výpisy 

nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen. 

Oprávnění třetích osob dle tohoto ustanovení tak představuje nebezpečí vyzrazení obchodního 

tajemství tím, že do spisu zachycujícím obchodní tajemství bude umožněno nahlížet někomu, kdo 

není oprávněn se s obchodním tajemstvím seznámit.  

Případy, u nichž předseda senátu nemůže povolit nahlížení do spisu, neboť jeho obsah musí 

zůstat utajen upravuje vyhláška č. 483/2000 Sb. vydaná Ministerstvem spravedlnosti na základě 

zmocnění ustanovením § 374a písm. b) občanského soudního řádu. Spisy obsahující skutečnosti 

tvořící obchodní tajemství v ní nicméně nejsou uvedeny. Přesto se domnívám, že by soud neměl 

dovolit nahlédnout do spisu obsahujícímu obchodní tajemství třetím osobám, a to s ohledem na 

právo vlastníka obchodního tajemství na ochranu obchodního tajemství. Jak bylo již výše uvedeno 

smyslem občanského soudního řízení je poskytnout ochranu soukromým právům a oprávněným 

zájmům (viz ustanovení § 1 občanského soudního řádu) a soudy jsou povinny v souladu s tímto 

účelem vykládat ustanovené občanského soudního řádu. Z tohoto důvodu by soud měl v takovém 

případě poměřit zájem vlastníka obchodního tajemství na jeho ochranu se zájmem žadatele o 

nahlédnutí. Obdobného názoru je rovněž L. Drápal,142 který navíc podporuje možnost odmítnout 

žádost žadatele v zájmu ochrany obchodního tajemství o argument, že by vyloučení veřejnosti 

postrádalo smysl, neboť by se s obchodním tajemstvím mohl seznámit každý, kdo projeví na 

seznámení se spisem zájem. Takovýto výklad bude dle mého názoru nezbytný pro zajištění 

 

141 ŠULÁKOVÁ, M. in: LAVICKÝ a kol. 2016, op. cit., § 44. 
142 DRÁPAL, L. in: ŠTENGLOVÁ a kol. 2005 op. cit., s. 85. 
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souladu se Směrnicí, která po členských státech požaduje zajištění opatření umožňující omezit 

z části nebo zcela přístup k jakémukoliv dokumentu obsahující obchodní tajemství nebo údajné 

obchodní tajemství pouze na omezený počet osob.143 Vzhledem k tomu, že český zákonodárce 

v této oblasti neučinil žádné legislativní změny je uvedený výklad cestou, jak dostát požadavkům 

Směrnice.  

3.2 Ochrana obchodního tajemství před akcionáři a společníky  

Přístup společníků k informacím o společnosti, a tedy i k obchodnímu tajemství společnosti, 

se liší dle její povahy. V osobních společnostech mají společníci úzký vztah ke společnosti, přímo 

se podílí na řízení společnosti a mají tak bezprostřední přístup k informacím o všech jejích 

záležitostech, včetně takových, které jsou součástí jejího obchodního tajemství. Rozdílná situace 

je v případě společností kapitálové povahy, společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti. S kapitálovým charakterem slábnou vazby mezi společníkem, resp. akcionářem a 

společností. Z tohoto důvodu tak zákon o obchodních korporacích stanoví postup pro získávání 

informací o společnosti a důvody, kdy je možné přístup omezit. Takovým důvodem může být i 

ochrana obchodního tajemství. Zákon o obchodních korporacích počítá s možností, že v případě 

kapitálových obchodních společností nestačí, aby obchodní tajemství bylo chráněno jen vůči 

třetím osobám, ale někdy také vůči jejich společníkům, resp. akcionářům.  

3.2.1 Akcionáři  

Pro účely výkonu svých akcionářských práv akcionář potřebuje mít dostatečné informace. 

Zákon o obchodních korporacích tak v ustanovení § 357 zákona o obchodních korporacích 

zakotvuje právo na vysvětlení, jež představuje jedno ze základních práv náležící každému 

akcionáři bez ohledu na počet akcií. Vzhledem k tomu, že tímto právem disponuje každý akcionář, 

může se snadno stát prostředkem šikany společnosti ze strany akcionářů. Jeho uplatnění je proto 

omezeno dvěma podmínkami, které musí být kumulativně splněny. V prvé řadě akcionář může 

žádat o vysvětlení záležitostí týkajících se pouze společnosti nebo jí ovládaných osob. S ohledem 

na naplnění informačního práva akcionáře je třeba pojem záležitost týkající se společnosti vykládat 

extenzivně. Může tak jít o jakékoli informace o společnosti a její činnosti, například informace o 

majetku společnosti či vše, co náleží do působnosti valné hromady.  

 

143 Směrnice, 2016/943, op. cit., článek 9 odst. 2 písm. a). 
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Druhou podmínkou je, že takové vysvětlení musí být potřebné k posouzení obsahu záležitostí 

zařazených na valnou hromadu anebo pro výkon jeho akcionářských práv. K naplnění kritéria 

potřebnosti nepostačí pouhá souvislost s bodem programu valné hromady. Požadovaná informace 

musí pro akcionáře z jeho pohledu a na základě všech veřejně dostupných informací tvořit 

nezbytný element pro dotvoření stanoviska k danému bodu.144 Nejsou-li tyto podmínky naplněny, 

má představenstvo (či jiný svolavatel) právo odmítnout poskytnutí požadované informace.  

Přes výše uvedené omezení zůstává akcionářům poměrně široké pole pro uplatnění práva na 

vysvětlení. Vzhledem k tomu, že v určitých případech mohou být zájmy akcionářů a zájmy 

akciové společnosti natolik odlišné, že zájem akcionáře odporuje zájmu společnosti a právo na 

vysvětlení může uplatnit každý z akcionářů, není možné zajistit, že poskytnuté informace nebudou 

akcionářem zneužity k újmě společnosti nebo předány třetím osobám. Zákon z tohoto důvodu 

zakotvuje možnost společnosti, respektive jejího představenstva, zcela nebo z části odmítnout 

poskytnout požadované vysvětlení s ohledem na povahu požadovaných informací (nebo pokud 

jejich poskytnutí je zakázáno zvláštním právním předpisem), i tehdy, budou-li splněny podmínky 

uvedené v předchozím odstavci. Z pohledu obchodního tajemství se tak jedná o zvláštní druh 

ochrany obchodního tajemství, kdy zákon obchodní tajemství chrání nejen před třetími osobami, 

ale i před akcionáři společnosti.145 

Možnost odmítnout sdělení informace tvořící obchodní tajemství není v ustanovení § 359 

zákona o obchodních korporacích na rozdíl od dřívější úpravy obchodního zákoníku výslovně 

uvedena jako samostatný důvod pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení, přesto se z něj tuto možnost 

lze dovodit. Podle písm. a) zmíněného ustanovení je poskytnutí vysvětlení možné odmítnout, 

pokud by mohlo přivodit společnosti nebo osobám jí ovládaným újmu. Ta by mohla být způsobena 

například tím, že by se chráněná informace mohla prostřednictvím akcionářů dostat na veřejnost 

či ke konkurenci. Pod tento důvod lze zařadit i obchodní tajemství.146 Vzhledem k jeho charakteru, 

již jeho vyzrazení samotným akcionářům, třetím osobám či veřejnosti má za důsledek jeho 

znehodnocení nebo dokonce zánik.  Poskytnutí takovýchto informací akcionáři je tak způsobilé 

přivodit újmu společnosti nebo jí ovládaným osobám. Představenstvo proto musí před každým 

poskytnutí chráněné informace zvážit s péčí řádného hospodáře, jaké možné následky může dané 

sdělení mít. V praxi může být obtížně interpretovatelné, jaké informace naplňují definiční znaky 

 

144 LASÁK, Jan, FILIP, Václav in: LASÁK, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích – Komentář. II. díl. 1. vydání. 

2014, Praha: Wolters Kluwer, s. 357. 
145 ČERNÁ, Stanislava. K obsahu a podmínkám ochrany obchodního tajemství akciové společnosti, Aplikované 

právo, 2008, č. 2, s. 10.  
146 LASÁK, J., FILIP, V. in: LASÁK a kol. 2014, op. cit., § 359. 
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obchodního tajemství. Proto může docházet k situacím, kdy představenstvo odmítne poskytnout 

určitou informaci akcionářům s dovoláním se její ochrany jako obchodního tajemství, aniž by tato 

informace byla skutečně obchodním tajemstvím, z obavy případné odpovědnosti za porušení 

povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Šteglová I.147 k interpretačním obtížím navíc uvádí, 

že jsou také známy případy, kdy se představenstvo dovolávalo zákonného zákazu poskytnutí 

obchodního tajemství, aby zabránilo poskytnutí informací, ze kterých by vyplynulo jejich dřívější 

pochybení či trestní odpovědnost. K zabránění zneužívání oprávnění představenstva nebo 

k nápravě jeho nesprávného odmítnutí poskytnutí informace upravuje zákon zvláštní přezkumné 

postupy pro přezkoumání rozhodnutí představenstva. Zejména zvážení, zda se jedná skutečně o 

obchodní tajemství a zda hrozba vzniku újmy pro společnost je též skutečná.  

Ustanovení § 360 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zakládá právo akcionáře 

požadovat, aby dozorčí rada přezkoumala odmítnutí poskytnutí informace. Přezkum může 

komplikovat skutečnost, že dozorčí rada je kontrolním orgánem a zpravidla nemá přístup ke všem 

informacím. Navíc mohou nastat situace, kdy složení dozorčí rady bude kopírovat složení 

představenstva,148 či členové dozorčí rady budou mít také osobní zájem na utajení určitých 

skutečností.149 V takových situacích lze očekávat, že dozorčí rada potvrdí stanovisko 

představenstva o nepřípustnosti sdělit požadované informace. Poslední možností akcionáře, jak se 

domoci poskytnutí vysvětlení, je tak obrátit se na soud se žalobou o poskytnutí informace dle 

ustanovení § 360 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.  

3.2.2 Společníci  

Stejně jako akcionář i společník společnosti s ručením omezeným potřebuje být dostatečně 

informován pro uplatňování svých společnických práv. Ustanovení § 155 zákona o obchodních 

korporacích všem společníkům bez rozdílu přiznává nejen právo na informace o společnosti, ale 

také právo nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech 

a další práva na informace určená společenskou smlouvou. Nicméně právo společníka na 

informace, stejně jako akcionáře, není neomezené.  

Jednatel je oprávněn dle ustanovení § 156 zákona o obchodních korporacích zcela nebo z části 

odmítnout poskytnutí informace společníkovi, avšak jen pokud jde o utajovanou informaci podle 

jiného právního předpisu, nebo je požadovaná informace veřejně dostupná. Oproti akciové 

 

147 ŠTENGLOVÁ, I. in: ŠTENGLOVÁ a kol. 2005, op. cit., s. 36. 
148 LASÁK, J., FILIP, V. in: LASÁK a kol. 2014, op. cit., § 360. 
149 ŠTENGLOVÁ, I. in: ŠTENGLOVÁ a kol. 2005, op. cit., s. 37. 
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společnosti zákon neumožňuje odmítnutí poskytnutí informace, pokud by to mohlo společnosti 

nebo jí ovládaným osobám přivodit újmu, tj. důvodu, na základě kterého představenstvo může 

odmítnout poskytnout informace tvořící obchodní tajemství.  

Přestože z dikce zákona nevyplývá, že by jednatelé měli jako představenstvo možnost odpírat 

informace o skutečnostech tvořících obchodní tajemství společníkům, v právní teorii je na tuto 

otázku možné nalézt rozdílné názory. B. Havel150 k tomu, uvádí, že společník není vlastníkem 

obchodního tajemství, jeho vlastníkem je společnost, která má odpovídajícím způsobem zajišťovat 

jeho utajení. Dikce ustanovení § 155 neříká, že by společník měl mít také právo přímého vhledu 

do majetku společnosti v té míře, že by se choval jako jeho vlastník, a to právě proto, že vlastníkem 

není a jedná se o oddělený majetek. Z uvedených důvodů dochází k závěru, že „společník nemá 

právo na znalost skutečností, které tvoří obchodní tajemství, ledaže mu takové právo dá 

společenská smlouva nebo rozhodnutí valné hromady.“ Opačného názoru jsou P. Šuk a shodně 

I. Štenglová, dle kterých nelze společníkovi odmítnout ani informaci tvořící obchodní tajemství, 

neboť společnost s ručením omezeným je smíšenou společností a zákon vychází z užší vazby mezi 

společností a společníkem, než je tomu u akcionáře. Z tohoto důvodu neumožňuje odmítnout 

informaci, jejíž poskytnutí by mohlo způsobit společnosti újmu, jak to činí v § 359 písm. a) pro 

akciovou společnost. Obdobný názor zaujala také soudní praxe. Nejvyšší soud ČR ještě za 

účinnosti obchodního zákoníku ve svém usnesení sp. zn. 29 Cdo 3704/2009 151 zaujal názor, že 

poskytnutí informace společníkovi nijak nebrání skutečnost, že předmět informace tvoří obchodní 

tajemství.  Po rekodifikaci se pak touto otázkou zabýval ve svém rozhodnutí Vrchní soud 

v Olomouci,152 který se ztotožnil s výše uvedeným názorem P. Šuka a   I. Štenglové. S ohledem 

na dikci zákona a osobní rysy společnosti s ručením omezeným tak považuji argumentaci P. Šuka 

a shodně I. Štenglové za přesvědčivější, než argumentaci B. Havla. 

 

150 ŠTENGLOVÁ, Ivana in: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip a kol. Zákon o obchodních 

korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 335. 
151 Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 22. 2. 2011, vycházel z odlišného postavení společníka společnosti s 

ručením omezeným od postavení akcionáře. Právní úprava společnosti s ručením omezeným obsahuje i osobní 

vazby, které se mimo jiné projevují větším zapojením společníků do činnosti společnosti a úpravou práv 

společníků ve vztahu ke společnosti, jež se v některých případech blíží úpravě společností osobních. Tak tomu 

je i u práva na informace.  

Přestože se toto usnesení týkalo právní úpravy obchodního zákoníku, která na rozdíl od současné úpravy zákona 

o obchodních korporacích neobsahovala ustanovení umožňující jednatelů odmítnout poskytnutí informací, je 

v něm uvedená argumentace použitelná i dnes, neboť společnost s ručením omezeným si zachovala svůj smíšený 

charakter.  
152 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 10. 2018, sp. zn. 8 Cmo 348/2016. 
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Vzhledem k nemožnosti odpírat společníkovi informace o skutečnostech tvořících obchodní 

tajemství, tak bude ochrana obchodního tajemství zajišťována jednak prostřednictvím povinnosti 

loajality společníka a jednak prostřednictvím ustanovení na ochranu nekalé soutěže. Společník 

totiž může svým jednáním naplnit zvláštní skutkovou podstatu nekalé soutěže podle ustanovení 

§ 2985 občanského zákoníku a čelit tak důsledkům z toho plynoucím 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit českou právní úpravu ochrany obchodního 

tajemství ve světle Směrnice a způsob jejího provedení.  

Nejprve bylo nutné vymezit pojem obchodního tajemství dle české právní úpravy a provést 

jeho komparaci s pojetím dle Směrnice. Výčet požadavků kladených oběma úpravami na určitou 

skutečnost, aby mohla být kvalifikována jako obchodní tajemství, se sice v některých ohledech 

liší, jedná se však spíše o formulační rozdíly. Ty mohou být překlenuty interpretačně. V tomto 

ohledu tak nebylo nutné, aby došlo k modifikaci definice obchodního tajemství dle ustanovení 

§ 504 občanského zákoníku. 

Dále jsem se zaměřila na samotnou ochranu obchodního tajemství, a to konkrétně na jeho 

ochranu ustanoveními proti nekalé soutěže. Směrnice sice neomezuje ochranu obchodního 

tajemství pouze na nekalou soutěž, nicméně s ohledem charakter obchodního tajemství (zejména 

konkurenční významnost) bude jeho porušení ve většině případů soutěžně orientováno. Skutková 

podstata porušení obchodního tajemství dle ustanovení § 2985 občanského zákoníku je 

formulována široce, což umožňuje postihnout případy neoprávněného získání, využití nebo 

zpřístupnění obchodního tajemství ve smyslu Směrnice. Podmínkou aplikace zvláštní skutkové 

podstaty je nicméně naplnění znaků generální klauzule nekalé soutěže. Při jejím naplnění je přitom 

již sama generální klauzule schopna postihnout případy neoprávněného získání, využití nebo 

zpřístupnění obchodního tajemství ve smyslu Směrnice. Nelze ale opomenout skutečnost, že ne 

vždy musí při neoprávněném získání, využití a zpřístupnění dojít k nekalé soutěži. Takové případy 

umožňuje česká právní úprava postihnout prostřednictvím absolutní ochrany obchodního tajemství 

jakožto věci. Česká právní úprava tak co do rozsahu ochrany obchodního tajemství splňuje 

požadavky Směrnice, a proto nebylo v tomto směru nutné provádět žádné legislativní změny. 

K jinému závěru docházím v oblasti výjimek dle článku 5 Směrnice. Zajištění souladu zde lze 

sice docílit výkladem, nicméně vzhledem k jejich obecnosti z hlediska právní jistoty adresátů 

nepovažuji za vhodné, že zákonodárce tyto výjimky neprovedl do české právní úpravy 

legislativními změnami. 

Následně jsem se s ohledem na zaměření druhé kapitoly na nekalou soutěž věnovala vybraným 

právním prostředkům, které česká právní úprava umožňuje uplatnit v případě porušení obchodního 

tajemství. Na základě provedené analýzy za pomocí příslušné odborné literatury a judikatury jsem 

zjistila, že česká právní úprava poskytuje vysokou úroveň ochrany, o čemž svědčí i fakt, že v této 

oblasti bylo za účelem provedení Směrnice učiněno minimálních změn. V některých případech jde 

dokonce česká právní úprava nad rámec unijní úpravy, např. umožňuje uplatnit nárok na přiměřené 
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zadostiučinění. Přesto jsem dospěla k závěru, že efektivita těchto právních prostředků je relativně 

nízká. Tato skutečnost není dána nesprávně nastavenou právní úpravou, ale spíše specifickým 

charakterem obchodního tajemství (porušením může obchodní tajemství zaniknout, s ohledem na 

jeho utajení je obtížné určit jeho hodnotu…) a povahou jednání, kterým dochází k jeho porušení 

(bývá často neveřejné).   

Závěrem jsem se zaměřila na některé další vybrané situace, kdy je nutné poskytnout 

obchodnímu tajemství ochranu. Takovými situacemi je zejména ochrana obchodního tajemství 

v rámci soudního procesu, což vyžaduje také Směrnice. Česká právní úprava v tomto ohledu opět 

poskytuje dostatečnou ochranu obchodnímu tajemství. Domnívám se, že širší ochrana obchodního 

tajemství v rámci soudního procesu by zakládala nerovnost účastníků řízení ve prospěch, byť i 

domnělého vlastníka obchodního tajemství. 

Zhodnocením uvedené problematiky jsem dospěla k závěru, že česká právní úprava poskytuje 

obchodnímu tajemství dostatečnou úroveň ochrany, jež vyhovuje požadavkům Směrnice. 

Zákonodárce tak i nejspíše z tohoto důvodu v rámci jejího provedení učinil minimální legislativní 

změny, což považuji s výhradou ohledně výjimek za vhodný přístup.  
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Ochrana obchodního tajemství (se zaměřením na směrnici 2016/943) 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je posouzení ochrany obchodního tajemství v kontextu české 

právní úpravy s porovnáním požadavků Směrnice na ochranu obchodního tajemství. Tato práce 

vychází zejména ze současné platné právní úpravy a české judikatury, jež je spojena s úpravou 

ochrany obchodního tajemství. 

Jednotlivé subjekty hospodářské soutěže za účelem získání konkurenční výhody či zachování 

si konkurenceschopnosti investují do výzkumu a vývoje. Výsledky této inovační činnost pak 

bývají často vystaveny nepoctivým praktikám zaměřeným na jejich narušení či zneužití. Institut 

obchodního tajemství je tak jedním z významných způsobů, jak výsledky inovační činnosti 

ochránit. Jeho význam potvrzuje přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943. 

V první části své diplomové práce se nejprve zaměřuji na vymezení pojmu obchodního 

tajemství dle české právní úpravy, jeho komparaci s pojetím dle Směrnice a zhodnocení jejich 

vzájemného souladu.  

Druhá kapitola je věnována hlavnímu zaměření této práce, kterým je ochrana obchodního 

tajemství podle práva proti nekalé soutěži. Jeho úpravu považuji za hlavní jádro ochrany, která je 

obchodnímu tajemství českým právním řádem poskytována. Nejprve jsou v této práci rozebrány 

podmínky generální klauzule nekalé soutěže a zvláštní skutková podstaty – porušení obchodního 

tajemství. Dále se věnuji pojetí porušení obchodního tajemství, jak jej pojímá Směrnice a jeho 

porovnání s českou právní úpravou. Závěr této kapitoly je následně věnován právním prostředkům 

proti nekalé soutěži, a to zejména s ohledem na jejich specifika při porušení obchodního tajemství. 

V poslední kapitola této diplomové práce jsou stručně popsány další vybrané aspekty právní 

ochrany obchodního tajemství. Za tímto účelem bude nejprve rozebrána ochrana obchodního 

tajemství v rámci občanského soudního řízení. Druhá část poslední kapitoly pak bude věnována 

ochraně obchodního tajemství vůči společníkům obchodních korporací, kde je demonstrováno, že 

obchodní tajemství není chráněno pouze vůči třetím osobám, ale také vůči společníkům, resp. 

akcionářům obchodních korporacích. 

Klíčová slova:  

obchodní tajemství, definice obchodního tajemství, porušení obchodního tajemství, Směrnice 
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Protection of trade secrets (with a focus on Directive 2016/943) 

Abstract 

The subject of this diploma thesis is to assess the protection of trade secrets in the context of 

Czech legislation with the comparison of the requirements of the Directive on the protection of 

trade secrets. The diploma thesis is based primarily on the valid legal regulations and Czech case 

law, which is associated with the regulation of the protection of trade secrets. 

Individual subjects of competition invest in research and development to gain a competitive 

edge or maintain their competitiveness. The results of their innovative activities are often subjected 

to dishonest practices aimed to disrupt or abuse them. The institute of trade secrets is one of the 

important ways to protect the results of innovative activities. Its importance is confirmed by the 

adoption of Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council. 

The first part of this diploma thesis focuses on the definition of the concept of trade secrets 

according to the Czech legislation, its comparison with the concept of the Directive and evaluation 

of their mutual compliance. 

The second chapter is devoted to the main theme of the diploma thesis, which is the protection 

of trade secrets under the law against unfair competition. I consider its regulation to be the main 

core of the protection provided to trade secrets by the Czech legal system. First are discussed the 

prerequisites for fulfilling the general clause of unfair competition and delict-breach of trade 

secrets. Furthermore, I deal with the concept of breach of trade secrets, as it is understood by the 

Directive and its comparison with the Czech legal regulation. The conclusion of this chapter is 

then devoted to legal remedies against unfair competition, especially their specifics in violation of 

trade secrets. 

The last chapter of this diploma thesis briefly describes other selected aspects of legal 

protection of trade secrets. To achieve this, the protection of trade secrets in civil proceedings is 

analysed first. The second part of the last chapter will be devoted to the protection of trade secrets 

against shareholders of business corporations, where it is demonstrated that trade secrets are not 

only protected against third parties, but also against shareholders of business corporations. 
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