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PrPráávnvníí úúprava obchodnprava obchodníího tajemstvho tajemstvíí

§§ 17 17 –– 20 20 ObZObZ –– ObchodnObchodníí tajemstvtajemstvíí
§§ 51 51 ObZObZ –– PoruPoruššeneníí obchodnobchodníího tajemstvho tajemstvíí
(skutkov(skutkováá podstata nekalpodstata nekaléé soutsoutěžěže)e)



Pojem obchodnPojem obchodníího tajemstvho tajemstvíí

ObchodnObchodníí tajemstvtajemstvíí je je ppřředmedměět prt prááv nv nááleležžejejííccíích k ch k 
podnikupodniku
vevešškerkeréé skuteskuteččnosti obchodnnosti obchodníí, výrobn, výrobníí čči technicki technickéé
povahy souvisejpovahy souvisejííccíí s podnikem, kters podnikem, kteréé majmajíí skuteskuteččnou nou 
nebo alesponebo alespoňň potencipotenciáálnlníí materimateriáálnlníí čči nematerii nemateriáálnlníí
hodnotu, nejsou v phodnotu, nejsou v přřííslusluššných obchodnných obchodníích kruzch kruzíích ch 
bběžěžnněě dostupndostupnéé, maj, majíí být podle vbýt podle vůůle podnikatele le podnikatele 
utajeny a podnikatel odpovutajeny a podnikatel odpovíídajdajííccíím zpm způůsobem jejich sobem jejich 
utajenutajeníí zajizajiššťťuje.uje.



Povaha skutePovaha skuteččnostnostíí

ObchodnObchodníí, výrobn, výrobníí nebo nebo 
technicktechnickáá povaha povaha ––
seznamy partnerseznamy partnerůů (nap(napřř. . 
databdatabááze), odbze), odběěratelratelůů, , 
obchodnobchodníí strategie, strategie, 
receptury receptury ……
MusMusíí souviset s souviset s 
podnikempodnikem

Co nenCo neníí ppřředmedměětem tem 
obchodnobchodníího tajemstvho tajemstvíí::
Informace o osobnInformace o osobníím m 
stavu podnikatele,stavu podnikatele,
Informace o trestnInformace o trestnéé
ččinnosti (podnikatele)innosti (podnikatele)



Hodnota skuteHodnota skuteččnostnostíí

MajMajíí skuteskuteččnou nebo potencinou nebo potenciáálnlníí hodnotu hodnotu ––
tzn. mohou být zpentzn. mohou být zpeněžěženy nebo jinak eny nebo jinak 
hospodhospodáářřsky vyusky využžity ity (nap(napřř. p. páásovsováá výroba)výroba)
Podnikatel musPodnikatel musíí být schopen jejich hodnotu být schopen jejich hodnotu 
prokprokáázat zat –– bubuďď ttíím, m, žže je koupil, zajistil atd. e je koupil, zajistil atd. 
nebo nebo žže je doke je dokáážže vyue využžíít t (nap(napřř. výroba takto . výroba takto 
realizovanrealizovanáá je racionje racionáálnlněějjšíší, co, cožž vede k vede k 
úúspospořře)e)
Hodnota mHodnota můžůže být i nematerie být i nemateriáálnlníí –– podobnpodobněě
jako napjako napřř. dobr. dobráá povpověěstst



(NE)dostupnost(NE)dostupnost

SkuteSkuteččnosti tvonosti tvořřííccíí obchodnobchodníí tajemstvtajemstvíí nesmnesmíí
být být bběžěžnněě dostupndostupnéé v v ppřřííslusluššných ných 
obchodnobchodníích kruzch kruzííchch
Tzn. nejsou bTzn. nejsou běžěžnněě znznáámméé mezi podnikateli, mezi podnikateli, 
ktekteřříí se se úúččastnastníí podnikpodnikáánníí na relevantnna relevantníím trhu m trhu 
(nap(napřř. recept na výrobu n. recept na výrobu náápoje, dortu atp.)poje, dortu atp.)



Podnikatel Podnikatel –– vvůůle utajitle utajit

NapNapřř. nesd. nesděělovat lovat (konkuren(konkurenččnníí dolodoložžky)ky)
KontrolovanKontrolovanéé naklnaklááddáánníí s obchodns obchodníím m 
tajemstvtajemstvíím m 



ZajiZajiššttěěnníí utajenutajeníí odpovodpovíídajdajííccíím m 
zpzpůůsobemsobem

ZpZpůůsob utajensob utajeníí mmáá odpovodpovíídat povaze dat povaze 
skuteskuteččnostnostíí a jejich hodnota jejich hodnotěě



TrvTrváánníí obchodnobchodníího tajemstvho tajemstvíí -- §§ 1919

ObchodnObchodníí tajemstvtajemstvíí trvtrváá, pokud jsou spln, pokud jsou splněěny ny 
vvššechny podmechny podmíínky (nky (§§ 17)17)



NaklNaklááddáánníí s tajemstvs tajemstvíím m -- §§ 1818

VýluVýluččnnéé prpráávo podnikatele, k jehovo podnikatele, k jehožž podniku podniku 
nnááleležžíí
MMáá prpráávo udvo uděělit svolenlit svoleníí k uk užžititíí (licen(licenččnníí
smlouva)smlouva), , poppopřř. rovn. rovněžěž ppřřevevéést obchodnst obchodníí
tajemstvtajemstvíí (nap(napřř. jako sou. jako souččáást podniku)st podniku)
Je výluJe výluččnněě opropráávnvněěn vymezit podmn vymezit podmíínky unky užžititíí



Ochrana obchodnOchrana obchodníího tajemstvho tajemstvíí
§§ 20 20 –– ppřříísluslušíší ochrana jako pochrana jako přři nekali nekaléé soutsoutěžěži i 
Ochrana pOchrana přříísluslušíší jak pjak přři porui poruššeneníí, tak p, tak přři ohroi ohrožženeníí
§§ 51 51 –– poruporuššeneníí obchodnobchodníího tajemstvho tajemstvíí -- PoruPoruššovováánníím m 
obchodnobchodníího tajemstvho tajemstvíí je jednje jednáánníí, j, jíímmžž jednajjednajííccíí jinjinéé osobosoběě
neoprneopráávnvněěnněě sdsděěllíí, zp, zpřříístupnstupníí, pro sebe nebo pro jin, pro sebe nebo pro jinéého ho 
vyuvyužžije obchodnije obchodníí tajemstvtajemstvíí ((§§ 17), kter17), kteréé mmůžůže být vyue být využžito v ito v 
soutsoutěžěži a o ni a o něěmmžž se dovse dověědděěl:l:
a) ta) tíím, m, žže mu tajemstve mu tajemstvíí bylo svbylo svěřěřeno nebo jinak se stalo eno nebo jinak se stalo 
ppřříístupným (napstupným (napřř. z technických p. z technických přředloh, nedloh, náávodvodůů, výkres, výkresůů, , 
modelmodelůů, vzor, vzorůů) na z) na záákladkladěě jeho pracovnjeho pracovníího vztahu k southo vztahu k soutěžěžiteli iteli 
nebo na znebo na záákladkladěě jinjinéého vztahu k nho vztahu k něěmu, popmu, popřříípadpaděě v rv ráámci mci 
výkonu funkce, k nvýkonu funkce, k níížž byl soudem nebo jiným orgbyl soudem nebo jiným orgáánem povolnem povoláán,n,
b) vlastnb) vlastníím nebo cizm nebo cizíím jednm jednáánníím pm přřííččííccíím se zm se záákonu.konu.



JinJinéé druhy tajemstvdruhy tajemstvíí

NapNapřř. bankovn. bankovníí tajemstvtajemstvíí –– Z 21/1992 Sb. o Z 21/1992 Sb. o 
bankbankááchch
Informace o klientech a o sluInformace o klientech a o služžbbáách jim ch jim 
poskytovaných (vposkytovaných (vččetnetněě stavu stavu úúččttůů))



Povinnost mlPovinnost mlččenlivostienlivosti

ZZáákon uklkon uklááddáá nevyunevyužžíít informace pro sebe ani t informace pro sebe ani 
je nesdje nesděělit tlit třřetetíí osobosoběě bez ohledu na mobez ohledu na možžnost nost 
jejich pjejich přříípadnpadnéého vyuho využžititíí
ZZáákonem ulokonem uložženenáá povinnost mlpovinnost mlččenlivosti enlivosti ––
napnapřř. z. záákon o bankkon o bankáách, zch, záákon o pojikon o pojiššťťovnictvovnictvíí
atp.atp.
ZZáákonem uznankonem uznanáá povinnost mlpovinnost mlččenlivosti enlivosti ––
zzáákon uznkon uznáávváá povinnost mlpovinnost mlččenlivosti, kterou enlivosti, kterou 
ukluklááddáá ccíírkevnrkevníí prpráávo vo (nap(napřř. zpov. zpověědndníí
tajemstvtajemstvíí))



InsiderInsider tradingtrading -- §§ 128 TZ128 TZ
ZneuZneužžititíí informacinformacíí nikoliv venikoliv veřřejnejněě ppřříístupných (stupných (§§ 128 TZ 128 TZ ––
zneuzneužžíívváánníí informacinformacíí v obchodnv obchodníím styku)m styku)
(1) Kdo v (1) Kdo v úúmyslu opatmyslu opatřřit sobit soběě nebo jinnebo jinéému výhodu nebo mu výhodu nebo 
prospprospěěch neoprch neopráávnvněěnněě uužžije ije informace dosud nikoli veinformace dosud nikoli veřřejnejněě
ppřříístupnstupnéé, kterou z, kterou zíískal z dskal z důůvodu svvodu svéého zamho zaměěstnstnáánníí, , 
povolpovoláánníí, postaven, postaveníí nebo svnebo svéé funkce a jejfunkce a jejíížž zvezveřřejnejněěnníí
podstatnpodstatněě ovlivovlivňňuje rozhodovuje rozhodováánníí v obchodnv obchodníím styku, a m styku, a 
uskuteuskuteččnníí nebo dnebo dáá podnpodněět k uskutet k uskuteččnněěnníí smlouvy nebo smlouvy nebo 
operace na organizovanoperace na organizovanéém trhu cenných papm trhu cenných papíírrůů nebo zbonebo zbožžíí,,
bude potrestbude potrestáán odnn odněěttíím svobody am svobody ažž na tna třři li lééta nebo zta nebo záákazem kazem 
ččinnosti nebo peninnosti nebo peněžěžitým trestem.itým trestem.
(2) Stejn(2) Stejněě bude potrestbude potrestáán, kdo jako pracovnn, kdo jako pracovníík, k, ččlen orglen orgáánu, spolenu, společčnníík, podnikatel nebo k, podnikatel nebo 
úúččastnastníík na podnikk na podnikáánníí dvou nebo vdvou nebo vííce podnikce podnikůů nebo organizacnebo organizacíí se stejným nebo podobným se stejným nebo podobným 
ppřředmedměětem tem ččinnosti v innosti v úúmyslu uvedenmyslu uvedenéém v odstavci 1 uzavm v odstavci 1 uzavřře nebo de nebo dáá popud k uzavpopud k uzavřřeneníí
smlouvy na smlouvy na úúkor jednkor jednéé nebo vnebo vííce z nich.ce z nich.
(3) Odn(3) Odněěttíím svobody na dvm svobody na dvěě llééta ata ažž osm let bude pachatel potrestosm let bude pachatel potrestáán, zn, zíískskáá--li li ččinem uvedeným inem uvedeným 
v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo jinv odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo jinéého znaho značčný prospný prospěěch.ch.
(4) Odn(4) Odněěttíím svobody na pm svobody na pěět at ažž dvandvanááct let bude pachatel potrestct let bude pachatel potrestáán, zn, zíískskáá--li li ččinem uvedeným v inem uvedeným v 
odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo jinodstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo jinéého prospho prospěěch velkch velkéého rozsahu.ho rozsahu.



§§ 149 TZ 149 TZ –– nekalnekaláá soutsoutěžěž

§§ 149 Nekal149 Nekaláá soutsoutěžěž
Kdo jednKdo jednáánníím, kterm, kteréé je v rozporu s pje v rozporu s přředpisy edpisy 
upravujupravujííccíími soutmi soutěžěž v hospodv hospodáářřskskéém styku m styku 
nebo se zvyklostmi soutnebo se zvyklostmi soutěžěže, poe, pošškodkodíí dobrou dobrou 
povpověěst nebo ohrozst nebo ohrozíí chod nebo rozvoj podniku chod nebo rozvoj podniku 
soutsoutěžěžitele, bude potrestitele, bude potrestáán odnn odněěttíím svobody am svobody ažž
na jeden rok nebo penna jeden rok nebo peněžěžitým trestem nebo itým trestem nebo 
propadnutpropadnutíím vm věěci.ci.



UtajovanUtajovanéé skuteskuteččnostinosti

Z 148/1998 Sb., o ochranZ 148/1998 Sb., o ochraněě utajovaných utajovaných 
skuteskuteččnostnostíí
NV 246/1998, kterým se stanovNV 246/1998, kterým se stanovíí seznamy seznamy 
utajovaných skuteutajovaných skuteččnostnostíí
DalDalšíší prpráávnvníí ppřředpisyedpisy



SkuteSkuteččnost, se kterou by neoprnost, se kterou by neopráávnvněěnnéé naklnaklááddáánníí mohlo mohlo 
zpzpůůsobit sobit úújmu zjmu záájmjmůům m ČČeskeskéé republiky nebo zrepubliky nebo záájmjmůům, k m, k 
jejichjejichžž ochranochraněě se se ČČeskeskáá republika zavrepublika zaváázala, nebo by mohlo zala, nebo by mohlo 
být pro tyto zbýt pro tyto záájmy nevýhodnjmy nevýhodnéé, a kter, a kteráá je uvedena v seznamu je uvedena v seznamu 
utajovaných skuteutajovaných skuteččnostnostíí..
SkuteSkuteččnosti, kternosti, kteréé je nutno v zje nutno v záájmu jmu ČČR utajovat (a jsou proto R utajovat (a jsou proto 
zazařřazeny do seznamu utajovaných skuteazeny do seznamu utajovaných skuteččnostnostíí))
ZZáájem jem ČČR R -- zachovzachováánníí úústavnosti, svrchovanosti, stavnosti, svrchovanosti, úúzemnzemníí
celistvosti, zajicelistvosti, zajiššttěěnníí obrany stobrany stáátu, vetu, veřřejnejnéé bezpebezpeččnosti, ochrana nosti, ochrana 
ddůůleležžitých ekonomických a politických zitých ekonomických a politických záájmjmůů, pr, prááv a svobod v a svobod 
fyzických a prfyzických a práávnických osob a ochrana vnických osob a ochrana žživota nebo zdravivota nebo zdravíí
fyzickýchfyzických osob.osob.



Oblasti, ve kterých se zejmOblasti, ve kterých se zejmééna na 
vyskytujvyskytujíí utajovanutajovanéé skuteskuteččnostinosti

a) zabezpea) zabezpeččeneníí obranyschopnosti a bezpeobranyschopnosti a bezpeččnosti nosti ČČeskeskéé republiky,republiky,
b) stb) stáátntníích hmotných rezerv,ch hmotných rezerv,
c) dovozu a vývozu vybranc) dovozu a vývozu vybranéého vojenskho vojenskéého materiho materiáálu 3) nebo bezpelu 3) nebo bezpeččnostnnostníí techniky,techniky,
d) zpracovd) zpracováánníí a pa přřenosu enosu úúdajdajůů v pv přřenosových, výpoenosových, výpoččetnetníích a informach a informaččnníích systch systéémech,mech,
e) výzkumu, vývoje, výroby a slue) výzkumu, vývoje, výroby a služžeb zbraeb zbraňňových a bezpeových a bezpeččnostnnostníích systch systéémmůů a zaa zařříízenzeníí,,
f) ochrany osob, pf) ochrany osob, přředmedměěttůů a objekta objektůů, 4), 4)
g) pg) přříípravy podkladpravy podkladůů pro zabezpepro zabezpeččeneníí vojenských pvojenských přřeprav nebo peprav nebo přřeprav prezidenta republiky eprav prezidenta republiky 
a a úústavnstavníích ch ččinitelinitelůů jiných stjiných stááttůů,,
h) zabezpeh) zabezpeččeneníí veveřřejnejnéé bezpebezpeččnosti,nosti,
i) organizai) organizaččnníí struktury zpravodajských slustruktury zpravodajských služžeb a eb a úútvartvarůů Policie Policie ČČeskeskéé republiky,republiky,
j) pj) přřííslusluššnosti ke zpravodajským slunosti ke zpravodajským služžbbáám a m a úútvartvarůům Policie m Policie ČČeskeskéé republiky,republiky,
k) pouk) použžíívváánníí zpravodajských a specifických prostzpravodajských a specifických prostřředkedkůů zpravodajskými sluzpravodajskými služžbami nebo bami nebo 
operativnoperativníí techniky a operativntechniky a operativněě ppáátractracíích prostch prostřředkedkůů PoliciPoliciíí ČČeskeskéé republiky a celnrepubliky a celníími mi 
orgorgáány,ny,
l) forem, metod a výsledkl) forem, metod a výsledkůů ččinnosti zpravodajských sluinnosti zpravodajských služžeb smeb směřěřujujííccíí k zk zíískskáávváánníí, , 
soustsoustřřeeďďovováánníí a vyhodnocova vyhodnocováánníí informacinformacíí,,
m) m) úúdajdajůů v evidencv evidencíích zpravodajských sluch zpravodajských služžeb vedených za eb vedených za úúččelem plnelem plněěnníí úúkolkolůů v jejich v jejich 
ppůůsobnosti,sobnosti,



n) spoluprn) spoluprááce zpravodajských sluce zpravodajských služžeb se zpravodajskými slueb se zpravodajskými služžbami cizbami cizíí moci,moci,
o) spolupro) spoluprááce Policie ce Policie ČČeskeskéé republiky s policejnrepubliky s policejníími slumi služžbami cizbami cizíí moci,moci,
p) p) ččinnosti Policie innosti Policie ČČeskeskéé republiky prepubliky přři odhalovi odhalováánníí trestných trestných ččinu a jejich pachatelinu a jejich pachatelůů a pa přříípadpadůů
zpracovzpracováávaných zpravodajskými sluvaných zpravodajskými služžbami,bami,
r) finanr) finanččnníího a materiho a materiáálnlněě technicktechnickéého zabezpeho zabezpeččeneníí zpravodajských sluzpravodajských služžeb a eb a úútvartvarůů Policie Policie ČČeskeskéé
republiky,republiky,
s) vs) věědeckotechnických a technologických postupdeckotechnických a technologických postupůů a výstupa výstupůů, výroby, výzkumu, vývoje a materi, výroby, výzkumu, vývoje a materiáállůů,,
t) ochrany jaderných a chemických zat) ochrany jaderných a chemických zařříízenzeníí, p, přřepravy a uklepravy a uklááddáánníí jaderných materijaderných materiáállůů a nebezpea nebezpeččných lných láátek,tek,
u) opatu) opatřřeneníí celncelníích orgch orgáánnůů,,
v) pv) přříípravy a provpravy a prováádděěnníí mměěnových opatnových opatřřeneníí,,
w) umw) umííststěěnníí, p, přřepravy a zpepravy a způůsobu zabezpesobu zabezpeččeneníí zzáásob pensob peněěz, drahých kovz, drahých kovůů a ma měěnových rezerv ve zlatnových rezerv ve zlatěě a a 
devizových prostdevizových prostřředcedcíích,ch,
x) bankovnx) bankovníích operacch operacíí a kapita kapitáálovlovéého trhu,ho trhu,
y) pohledy) pohledáávek vek ČČeskeskéé republiky v zahranirepubliky v zahraniččíí a zpa způůsobu jejich likvidace,sobu jejich likvidace,
z) pz) přříípravy amnestie udpravy amnestie uděělovanlovanéé prezidentem republiky,prezidentem republiky,
za) výzkumu, vývoje, výroby a pouza) výzkumu, vývoje, výroby a použžíívváánníí prostprostřředkedkůů k ochrank ochraněě utajovaných skuteutajovaných skuteččnostnostíí, nebo, nebo
zbzb) mezin) mezináárodnrodníích jednch jednáánníí a smlouvy, pokud to jejich povaha vya smlouvy, pokud to jejich povaha vyžžaduje nebo jestliaduje nebo jestližže se tak smluvne se tak smluvníí strany strany 
dohodnou.dohodnou.



StupnStupněě utajenutajeníí
PPřříísnsněě tajntajnéé -- neoprneopráávnvněěnnéé
naklnaklááddáánníí s ns níí by mohlo by mohlo 
zpzpůůsobit sobit mimomimořřáádndněě vváážžnounou
úújmu zjmu záájmjmůům m ČČeskeskéé
republiky;republiky;
TajnTajnéé -- neoprneopráávnvněěnnéé
naklnaklááddáánníí s ns níí by mohlo by mohlo 
zpzpůůsobit sobit vváážžnounou úújmu jmu 
zzáájmjmůům m ČČeskeskéé republiky;republiky;

DDůůvvěěrnrnéé -- neoprneopráávnvněěnnéé
naklnaklááddáánníí s ns níí by mohlo by mohlo 
zpzpůůsobit sobit prostouprostou úújmu jmu 
zzáájmjmůům m ČČeskeskéé republiky;republiky;
VyhrazenVyhrazenéé -- neoprneopráávnvněěnnéé
naklnaklááddáánníí s ns níí by mohlo být by mohlo být 
nevýhodnnevýhodnéé pro zpro záájmy jmy ČČeskeskéé
republiky;republiky;



PPřřííkladyklady

PPřříísnsněě tajntajnéé –– MSprMSpr.:  Spisy nebo .:  Spisy nebo ččáásti spissti spisůů
týkajtýkajííccíí se se řříízenzeníí, pokud v jeho pr, pokud v jeho průůbběěhu vyhu vyššly ly 
najevo utajovannajevo utajovanéé skuteskuteččnosti, vnosti, vččetnetněě informacinformacíí
a zpra zprááv k tomu zpracovv k tomu zpracováávanýchvaných
TajnTajnéé –– ČČNB:  PNB:  Přřííprava provprava prováádděěnníí zzáásadnsadníích   ch   
mměěnových opatnových opatřřeneníí, jejich, jejichžž ppřřededččasnasnéé
zvezveřřejnejněěnníí by mby měělo výraznlo výraznéé negativnnegativníí
ekonomickekonomickéé dopady dopady 



DDůůvvěěrnrnéé -- SpeciSpeciáálnlníí charakteristiky a charakteristiky a 
receptury materireceptury materiáállůů poupoužžíívaných pvaných přři výrobi výroběě
bankovek a mincbankovek a mincíí
VyhrazenVyhrazenéé -- BezpeBezpeččnostnnostníí parametry parametry 
specispeciáálnlníích pch přřepravnepravníích vozidel, pch vozidel, přřííkazy k   kazy k   
zzáásilksilkáám bankovek obsahujm bankovek obsahujííccíí datum a cdatum a cííl   l   
ppřřesunu esunu 
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