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Ochrana obchodního tajemství podle EU
V červnu 2016 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice
o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací
(obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním,
využitím a zpřístupněním (dále jen „Směrnice“). Cílem Směrnice
je harmonizovat úpravu obchodního tajemství v EU a tím podpořit
přeshraniční investice. Směrnice musí být promítnuta do
vnitrostátního práva do 9. června 2018.

Definice obchodního tajemství
Obchodním tajemstvím se podle Směrnice rozumí informace
splňující následující znaky:
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; a zároveň
c) osoba, která jimi oprávněně disponuje, podnikla kroky, aby je
udržela v tajnosti.
Na rozdíl od definice obsažené v § 504 občanského zákoníku
Směrnice výslovně nezmiňuje znaky jako konkurenční
významnost, určitelnost, ocenitelnost či souvislost se závodem.
Primárním znakem obchodního tajemství je jeho utajení ze strany
vlastníka. Toto zjednodušené pojetí je vítaným krokem, neboť
vlastníkovi usnadňuje důkazní pozici při případném sporu
s narušitelem jeho obchodního tajemství.
Know-how
Ačkoliv by tomu název Směrnice napovídal, Směrnice nedefinuje
know-how. Směrnice know-how zmiňuje pouze v preambuli, která
není právně závazná. Know-how tak bude spadat pod režim
Směrnice, pokud bude splňovat výše uvedené definiční znaky
obchodního tajemství.
Oprávněné získání obchodního tajemství
Směrnice uvádí výčet způsobů získání obchodního tajemství, které
se pokládají za oprávněné. V zásadě se jedná o postupy, které jsou
v souladu se zásadou poctivého obchodního styku. Zají-mavostí je,
že ve vztahu k obchodnímu tajemství se za přípustné výslovně
připouští tzv. reverzní inženýrství (pokud není smluvně
dohodnuto jinak).
Neoprávněné získání obchodního tajemství
Směrnice uvádí, kdy je získání obchodního tajemství neoprávněné.
Ve zkratce lze říci, že jde o jednání, která porušují zásady
poctivého obchodního styku. Takové pojetí ponechává široké pole
působnosti pro rozhodovací praxi. Dále je výslovně upraveno, kdy

se bude jednat o neoprávněné využití nebo zpřístupnění
obchodního tajemství. V návaznosti na kritiku prvního návrhu
Směrnice bylo finální znění upraveno tak, aby byly zmírněny
obavy z nepříznivého dopadu úpravy na investigativní novináře
nebo na whistleblowery jednající ve veřejném zájmu.
Soudní řízení
Směrnice upravuje ochranu obchodního tajemství v průběhu
soudního řízení. Směrnice mimo jiné umožňuje dosáhnout
omezení okruhu osob, které se budou moci účastnit soudního
jednání a které budou mít přístup k dokumentům obsahujícím
obchodní tajemství.
Předběžná, zajišťovací a nápravná opatření
Upravují se opatření, kterých se může vlastník obchodního
tajemství v řízení domáhat, jakož i podmínky pro jejich uplatnění.
Mimo jiné může být nařízeno stažení výrobků porušujících obchodní tajemství z trhu nebo jejich zničení, a to na náklady
porušitele.
Náhrada škody
Pro odpovědnost za újmu způsobenou porušením obchodního
tajemství stačí zavinění ve formě nedbalosti. Hradí se skutečná
škoda i ušlý zisk, v některých případech i nemajetková újma. Alternativně lze stanovit náhradu škody jako paušál ve výši
licenčních poplatků.
Závěrem
Přijetí Směrnice lze hodnotit vcelku pozitivně v tom smyslu, že na
unijní úrovni garantuje vlast-níkům obchodního tajemství
minimální ochranu jejich práv. Bez ohledu na výše uvedené nadále
platí, že strany, které mají zájem zpřístupnit či obdržet informace
mající povahu obchodního tajemství, by spolu měly uzavřít
dohodu o mlčenlivosti (tzv. Non Disclosure Agreement nebo
NDA). V té si mohou nejen přesně vymezit, jaké informace chtějí
chránit, ale i podrobně upravit vzájemná práva a povinnosti
a následky jejich případného porušení.
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Legislativní novinky
Doporučujeme Vaší pozornosti následující vybrané legislativní
novinky z uplynulého čtvrtletí:

Novela občanského zákoníku
Poslanecká sněmovna se bude ve 2. čtení zabývat novelou
občanského zákoníku, která upravuje řadu dílčích otázek.
Například má znovu zakotvit pravidlo, že i patnáctiletý, který
neukončil povinnou školní docházku, si může sjednat pracovní
poměr, pokud den nástupu nepředchází dni ukončení povinné
docházky. Omezení svéprávnosti člověka bude možné až na 5 let
místo stávajících 3 let, s možností prodloužení. Je postaveno
najisto, že tam, kde se vyžaduje pro právní jednání forma veřejné
listiny (notářský zápis), postačí, pokud je plná moc k tomuto

právnímu jednání udělena písemně s úředně ověřeným podpisem.
Dále se vyjasňuje, že pokud se manžel stane společníkem
společnosti nebo členem družstva, stává se druhý manžel z titulu
společného jmění oprávněným pouze z majetkové hodnoty podílu,
ale není tím založena jeho účast ve společnosti či družstvu,
s výjimkou bytových družstev. Výraznějších změn má doznat
úprava svěřenských fondů, a to z důvodů omezení rizika jejich
zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Maximální výše
jistoty u nájmu bytu se snižuje z šestinásobku na trojnásobek
měsíčního nájemného.
Zaměstnanci v dozorčích radách
Poslanecká sněmovna projedná ve 2. čtení novelu zákona
o obchodních korporacích. Cílem návrhu je obnovit povinné
zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách, které bylo zrušeno
s účinností od 1. ledna 2014. Pokud bude novela přijata,
zaměstnanci budou volit třetinu členů dozorčí rady v těch
akciových společnostech, které mají více než 50 zaměstnanců
v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu
týdenní pracovní doby.
Upozornění pro vlastníky evropských ochranných
známek
Majitelé ochranných známek EU (dříve komunitární ochranné
známky) přihlášených před 22. červnem 2012, které jsou zapsány
ohledně celého názvu třídy, mohou učinit do 24. září 2016
prohlášení, že jejich záměrem v den podání přihlášky bylo požádat
o ochranu výrobků nebo služeb nad rámec těch, které jsou
zahrnuty v doslovném významu názvu této třídy. Pokud toto
prohlášení neučiní, budou mít svou ochrannou známku zapsanou
jen pro ty výrobky a služby, které jsou jednoznačně obsaženy
v doslovném významu daného označení třídy. Např. registrace pro
třídu „hudební nástroje“ nebude do budoucna zahrnovat „taktovku
dirigenta“.
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek
Dne 1. října 2016 vstoupí v účinnost nový zákon o zadávání
veřejných zakázek. Cílem nové úpravy je mimo jiné zajištění
souladu s právem EU a snížení administrativní náročnosti procesu
při zadávání veřejných zakázek. Zákon obsahuje řadu dílčích
novinek. Nově je například možné vyloučit uchazeče, který se
v posledních 3 letech při plnění veřejné zakázky dopustil
závažných nebo dlouhodobých pochybení, příp. se dopustil jiného
závažného profesního pochybení. Dále se upravuje zjednodušené
podlimitní řízení s cílem otevřít cestu pro účast menších
dodavatelů v zadávacích řízeních.
Nový zákon o hazardu
Dne 1. ledna 2017 vstoupí v plném rozsahu v účinnost nový zákon
o hazardních hrách, který stanoví podmínky pro provozování
hazardních her, opatření pro zodpovědné hraní a působnost
správních orgánů v této oblasti. Kde je to technicky možné, bude
provozovatel povinen účastníkovi hry nastavit si sebeomezující
opatření. Zavádí se rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na
hazardních hrách. Poskytovatelé připojení k internetu budou
povinni blokovat stránky s nepovolenými hrami uvedené na
seznamu Ministerstva financí.

