Abstrakt
Obchodní tajemství a jeho soukromoprávní ochrana
Téma této práce je Obchodní tajemství a jeho soukromoprávní ochrana. Konkrétně je
zkoumána zákonná právní úprava obchodního tajemství obsažená v obchodním a
občanském právu. Cílem mé práce je nejen shrnout a zevšeobecnit dosavadní poznatky
o obchodním tajemství v České republice a porovnat některé její aspekty s obdobnou
právní úpravou ve Spolkové republice Německo, ale též podat komplexní pohled na
tento institut, postihnout podstatu některých problémů a pokusit se navrhnout cesty
k jejich řešení. K dosažení vytyčeného cíle byla zvolena nejen metoda popisná, ale též
srovnávací. Během psaní práce bylo čerpáno nejen z české a německé odborné
literatury, ale též z judikatury obou států. Vzhledem k tomu, že soukromé právo v České
republice bude od roku 2014 rekodifikováno, je v práci zmíněna i tato budoucí právní
úprava. Zvolenému cíli odpovídá též systematika předkládané práce, která je rozdělena
do dvou hlavních částí a dále pak do jednotlivých kapitol a podkapitol.

První část práce se věnuje právní úpravě obchodního tajemství v České republice a dělí
se do třinácti kapitol.

V kapitole první je popsána historie institutu obchodního tajemství, konkrétně je výklad
zaměřen zejména na období, kdy bylo obchodní tajemství upraveno na území
Československé republiky zákonem č. 111 / 1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži.

V následujících dvou kapitolách je pojednáno o úloze mezinárodního a evropského
práva při ochraně obchodního tajemství. Z mezinárodních smluv, které svou tématikou
věnují mimo jiné též ochraně obchodního tajemství, byly zmíněny Pařížská úmluva na
ochranu průmyslového vlastnictví a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu
vlastnictví. Z evropských předpisů bylo pojednáno o Směrnici č. 2004/48/ES, o
dodržování práv duševního vlastnictví a Nařízení Komise (ES) č. 772/2004 o použití čl.
81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o převodu technologií.

Kapitola čtvrtá se věnuje samotnému pojmu „obchodní tajemství“, resp. jeho definici a
jednotlivým definičním znakům, tak jak jej v současné době užívá český právní řád.

V kapitole páté je obchodní tajemství porovnáno se skutečnostmi, které jsou svou
povahou obchodnímu tajemství blízké nebo s obchodním tajemstvím blízce souvisí
(know-how a důvěrné informace podle ustanovení § 271 ObchZ).

Výklad kapitoly šesté je věnován otázce nakládání s obchodním tajemstvím, jeho
možnému převodu, a to jak současně s podnikem, tak též samostatně.

Od kapitoly sedmé až po kapitolu dvanáctou je předmětem práce soukromoprávní
ochrana obchodního tajemství, a to podle obchodního i občanského (hmotného i
procesního) práva. Jsou rozebrány konkrétní právní prostředky ochrany, které české
soukromé právo nabízí.

Kapitola třináctá je věnována výkladu o výše zmíněné právní úpravě obchodního
tajemství obsažené v rámci nového občanskoprávního kodexu, zákoně č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, který nabude účinnosti k 01. 01. 2014. Tato úprava je porovnána
s úpravou současnou.

Část druhá je věnována právní úpravě obchodního tajemství ve Spolkové republice
Německo a je rozdělena do šesti kapitol.

Kapitola čtrnáctá pojednává o pojmu obchodní tajemství, tak jak jej chápe německé
právo, jeho definici a jednotlivých definičních znacích. V rámci první kapitoly je též
porovnána česká a německá definice obchodního tajemství.

V kapitole patnáctá je popsáno obchodní tajemství ve vybraných oblastech německého
právního řádu, zejména pak v oblasti práva soutěžního.

Kapitola šestnáctá podává výklad o obchodním tajemství v německém právu
obchodních společností, a to včetně porovnání české a německé právní úpravy práva

společníka a akcionáře na informace, které jsou předmětem obchodního tajemství dané
kapitálové společnosti.

Kapitola sedmnáctá se zabývá též úpravou obchodněprávní, když porovnává českou a
německou právní úpravu povinnosti obchodního zástupce zachovávat mlčenlivost, a to
zejména po skončení smluvního vztahu.

Osmnáctá a devatenáctá kapitola pak podávají výklad o občanskoprávních nárocích a
procesněprávních prostředcích ochrany obchodního tajemství.

V kapitole „Závěr“ na konci této práce jsou uvedeny závěry, ke kterým došlo na základě
této práce.

