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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.

Aby měla určitá informace objektivní povahu obchodního tajemství, musí být uvedené definiční znaky naplněny 

kumulativně.

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne. Při poskytování informace, která 

se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za 

porušení obchodního tajemství.

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČASOVÁ POSLOUPNOST ZÁKONNÝCH NOREM, PŘÍKAZŮ, METODIK – I.



Povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou 

dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen a vzory.

Prostřednictvím registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 

svobodný přístup k informacím.

zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv

ČASOVÁ POSLOUPNOST ZÁKONNÝCH NOREM, PŘÍKAZŮ, METODIK – II.



Tento příkaz ministra upravuje zásady transparentního postupu v následujících oblastech:

1) Bonusy, jejich vykazování a účtování

2) Některé postupy při zadávání veřejných zakázek

„Postup, kdy v registru smluv nejsou, pokud je to možné, zveřejněny jednotkové ceny jednotlivých nakupovaných komodit, 

považuji za postup, který není v souladu se snahou o maximální míru transparentnosti, a nemohu se s ním ztotožnit. Proto 

Vás žádám, aby při zveřejňování jednotlivých smluv nebo objednávek byly zveřejňovány jednotkové ceny nakupovaných 

komodit.“

Dopis ministra zdravotnictví ze dne 27. 6. 2018

„Přímo řízené organizace jsou povinny dodržovat všechny právní předpisy týkající se zveřejňování cen léčiv a 

zdravotnických prostředků, zejména zákon o registru smluv. Nad rámec zákonných povinností ukládám zveřejňování 

jednotkových cen u všech pořizovaných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, a to okamžitě." (výjimky risk-

sharingové, cost-sharingové smlouvy, apod.)

Dopis ministra zdravotnictví ze dne 3. 9. 2018

Příkaz ministra č. 13/2018 Vybrané zásady transparentního hospodaření přímo 
řízených organizací MZ ČR v oblasti nákupu zboží a služeb ze dne 26.4.2018

ČASOVÁ POSLOUPNOST ZÁKONNÝCH NOREM, PŘÍKAZŮ, METODIK – III.



Metodika Ministerstva zdravotnictví České republiky s názvem Zásady 

nakládání s informacemi při uzavírání smluv a vystavování objednávek 

vybranými přímo řízenými organizacemi Ministerstva zdravotnictví v 

oblasti nákupu ze dne 6.3.2019

"Pokud přímo řízená organizace Ministerstva zdravotnictví obdrží od dodavatele léčivých přípravků informaci označenou 

jako obchodní tajemství, jedná se o první, nikoli však jedinou podmínku, aby bylo s takovou informací jako s obchodním 

tajemstvím nakládáno. Přímo řízená organizace je povinná v každém jednotlivém případě zkoumat, zda daná informace 

naplňuje současně všechny výše uvedené podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník." 

"Přímo řízená organizace Ministerstva zdravotnictví nezveřejní v registru smluv informaci o jednotkových cenách, pokud 

tato informace tvoří obchodní tajemství dodavatele, a bude postupovat v souladu s čl. 4 Metodiky“ (Databáze)

"Za účelem zajištění transparentnosti hospodaření přímo řízených organizací a možného ověření údajů byla zřízena 

Databáze reálných jednotkových cen léčiv dodávaných do nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví."

ČASOVÁ POSLOUPNOST ZÁKONNÝCH NOREM, PŘÍKAZŮ, METODIK – IV.



DŮLEŽITÉ ZÁVĚRY PRO FN OLOMOUC 
(PRO NEMOCNICE)

Posuzování každého 
produktu 
jednotlivě!!!

Rozhodování je 
na straně nemocnice.

Snaha prosazování 
obchodního 
tajemství na „ceny 
produktů“, které jsou 
dlouhodobě známy.

Jak postupovat 
v případech, kdy 
firma (farmaceutické 
firmy) deklaruje, 
že nebude dodržovat 
ustanovení 
memoranda 
o spolupráci 
uzavřeného dne 
21.11.2018 
(neprovedení 
navedení cen 
do databáze).

Problematický je 
průběh zadávacích 
řízení dle Zákona 
134/2016 Sb. 
o Zadávání veřejných 
zakázek.

Jak pracovat 
s nárůstem 
administrativy.



POSUZOVÁNÍ KAŽDÉHO PRODUKTU JEDNOTLIVĚ

První nikoli však jediná podmínka.

A Nemocnice obdrží od dodavatele „ léčivých přípravků“ informaci 
označenou jako obchodní tajemství!!!

B Nemocnice (přímo řízená organizace) je povinná v každém jednotlivém 

případě zkoumat, zda daná informace naplňuje současně všechny

uvedené podmínky stanovené Občanským zákoníkem.



1) mohou být konkurenčně významné, neboť cenová politika jednotlivých výrobců/dodavatelů 

léčivých přípravků se liší a může odrážet postavení na trhu, investiční záměry v různých oblastech 

či regionech

C

2) jsou určitelné, neboť je lze identifikovat jako cenu konkrétního plnění

3) jsou ocenitelné, neboť je lze vyjádřit v penězích

4) mohou být v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, neboť ceny a cenová strategie 

je chráněnou informací každého soutěžitele a nejsou běžně s ostatním subjekty v obchodních 

kruzích sdílené

5) souvisejí se závodem, neboť se přímo týkají primárních podnikatelských aktivit držitelů 

rozhodnutí o registraci/dodavatelů léčivých přípravků

6) jejich utajení může být zajišťováno konkrétními nástroji, např. závazky mlčenlivosti v rámci 

společnosti, vyhrazeným přístupem, smluvními závazky osob s přístupem k informacím se 

zajištěním smluvní pokutou.



Při výše uvedeném postupu je třeba mít na paměti příslušnou judikaturu v této oblasti. Dle 

stanoviska Nejvyššího správního soudu (viz. NSS 7As 24/20017) platí, že povinný subjekt 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím musí zkoumat v každém jednotlivém 

případě, zda informace označená jejím vlastníkem naplňuje všechny podmínky obchodního 

tajemství – musí přitom postupovat podle principů správního řádu a vycházet ze spolehlivě 

zjištěného stavu věci:

„Povinný subjekt proto musí v řízení postupovat v souladu se správním řádem (podle § 3 odst. 4, § 32 odst.1 

a § 46 správního řádu). Musí tedy vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci, tzn. prověřit splnění 

podmínek existence obchodního tajemství a neakceptovat bez dalšího tvrzení podnikatele. 

Ustanovení § 9 odst. 1 zákona o informacích je nutno vykládat jako odraz obecného vyvažování právem 

chráněných zájmů, kdy na jedné straně stojí zájem veřejnosti na kontrole veřejné správy a na straně druhé 

zájem soukromoprávních subjektů na uchování jejich obchodního tajemství. Je přitom třeba posoudit, který 

z těchto oprávněných zájmů v konkrétním případě převažuje“.

MUSÍ BÝT NA KAŽDÝ PRODUKT BALENÍ, FORMA ATD.



Snaha prosazování obchodního tajemství na „ceny produktů“, 

které jsou dlouhodobě známy
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Jak postupovat v případech, kdy firma, dodavatel (farmaceutická firma) deklaruje, že nebude dodržovat 

ustanovení memoranda o spolupráci uzavřeného dne 21.11.2018 (neprovede navedení cen do databáze)

?

A
Deklaruje nedodržení memoranda 

předem (průzkum trhu) i v době 
výběru dodavatele

B
Zjištěno až při kontrole 
po 30-ti dnech ze stran 

nemocnice

Může nastat



Za důvěrné se považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. 
Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu 
zadávacího řízení,
b) důvěrnou informaci podle odstavce 1; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle tohoto zákona 
uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného 
dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.
Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle tohoto zákona, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního 
předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního 
tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek

PROBLEMATICKÝ JE PRŮBĚH ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA 
134/2016 SB. O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.


