Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
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implementaci
Název:

Ustanovení (článek,odst.,
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Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Úřední
věstník

L 157 2016

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Gestor

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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

1. Tato směrnice stanoví pravidla týkající se ochrany obchodních
tajemství před jejich neoprávněným získáním, využitím a
zpřístupněním.
Členské státy mohou v souladu s ustanoveními Smlouvy o
fungování EU stanovit širší ochranu před neoprávněným získáním,
využitím nebo zpřístupněním obchodních tajemství, než jakou
požaduje tato směrnice, za předpokladu, že je zajištěn soulad s
články 3, 5 a 6, čl. 7 odst. 1, článkem 8, čl. 9 odst. 1 druhým
pododstavcem, čl. 9 odst. 3 a 4, čl. 10 odst. 2, články 11 a 13 a čl.
15 odst. 3.
2. Touto směrnicí nejsou dotčeny:
a) výkon práva na svobodu projevu a informací, jak je stanoveno v
Listině, včetně respektování svobody a plurality sdělovacích
prostředků;
b) uplatňování unijních předpisů nebo vnitrostátních předpisů, jež
vyžadují, aby vlastníci obchodního tajemství zpřístupňovali ve
veřejném zájmu informace, včetně obchodních tajemství,
veřejnosti nebo správním či soudním orgánům pro účely plnění
jejich úkolů;
c) uplatňování unijních nebo vnitrostátních předpisů, jež od orgánů
a institucí Unie nebo od vnitrostátních veřejných orgánů vyžadují
nebo jim umožňují, aby zpřístupňovaly informace předkládané
podniky, které mají tyto orgány nebo instituce k dispozici na
základě povinností a oprávnění stanovených unijním nebo
vnitrostátním právem a v souladu s těmito povinnosti a
oprávněními;
d) autonomie sociálních partnerů ani jejich právo uzavírat
kolektivní smlouvy, v souladu s právními předpisy Unie a
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
3.
Žádné ustanovení této směrnice nelze vykládat tak, že
poskytuje jakýkoli základ pro omezení mobility zaměstnanců.
Pokud jde o výkon této mobility, tato směrnice zejména
neposkytuje základ pro:
a) omezení využívání informací, které nepředstavují obchodní
tajemství ve smyslu čl. 2 bodu 1, zaměstnanci;
b) omezení využívání zkušeností a dovedností zaměstnanců, které
poctivě nabyli při výkonu své obvyklé pracovní činnosti;

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Gestor

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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

c) ukládání dalších omezení zaměstnancům v jejich pracovních
smlouvách, která nevyplývají z unijního ani vnitrostátního práva.
Pro účely této směrnice se rozumí:
89/2012
1) „obchodním tajemstvím“ informace, které splňují všechny tyto
požadavky:
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, aby je udržela v tajnosti;
2) „vlastníkem obchodního tajemství“ fyzická nebo právnická
osoba, která oprávněně disponuje obchodním tajemstvím;
3) „porušitelem“ fyzická nebo právnická osoba, která neoprávněně
získala, využila nebo zpřístupnila obchodní tajemství;
4) „výrobkem porušujícím obchodní tajemství“ výrobek, jehož
návrh, vlastnosti, fungování, výrobní proces nebo uvedení na trh
mají významný prospěch z obchodního tajemství, které bylo
získáno, využito nebo zpřístupněno neoprávněně.
1. Získání obchodního tajemství se pokládá za oprávněné, pokud 89/2012
k němu došlo některým z těchto způsobů:
a) nezávislým objevem nebo vytvořením;
b) pozorováním, zkoumáním, demontáží nebo testováním výrobku
nebo předmětu, který byl zpřístupněn veřejnosti nebo který je
oprávněně v držení osoby, která informace získala a nemá žádnou
právně závaznou povinnost omezit získávání daného obchodního
tajemství;
c) výkonem práva zaměstnanců nebo zástupců zaměstnanců na
informování a na projednávání v souladu s právními předpisy Unie
a vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi;
d) jakýmkoli jiným postupem, který je za daných okolností v
souladu se zásadami poctivého obchodního styku.
2. Získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství se 89/2012
považuje za oprávněné, pokud toto získání, využití nebo
zpřístupnění požadují nebo povolují právní předpisy Unie nebo
vnitrostátní právní předpisy.

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

§ 504

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.

PT

§ 2985

Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které
může být využito v soutěži a o němž se dověděl
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
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.

PT

§ 2985

Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které
může být využito v soutěži a o němž se dověděl

PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR

1. Členské státy zajistí, aby vlastníci obchodního tajemství mohli 89/2012
podat návrh na nařízení opatření a uplatnění postupů a prostředků
nápravy stanovených v této směrnici s cílem zamezit
neoprávněnému získání, využití nebo zpřístupnění svého
obchodního tajemství či dosáhnout náhrady škody vzniklé
takovýmto jednáním.
99/1963
ve znění
519/1991
30/2000
293/2013

§ 12

99/1963
ve znění
519/1991
293/2013
2. Získání obchodního tajemství bez souhlasu jeho vlastníka se 89/2012
považuje za neoprávněné, pokud k němu dojde 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.

§3

3. Využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství se považuje za 89/2012
neoprávněné, pokud se ho dopustí bez souhlasu jeho vlastníka
osoba, u níž bylo shledáno, že splňuje některou z těchto podmínek:
a) získala obchodní tajemství neoprávněně;
b) jedná v rozporu s dohodou o zachování mlčenlivosti či

§ 2985

§1

§ 2985

Citace ustanovení

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
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.
Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se
domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou
moc (dále jen „orgán veřejné moci“). Není-li v zákoně
stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci
soud.
Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků
v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna
spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů
účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k
čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných
osob.
Občanské soudní řízení je jednou ze záruk zákonnosti a
slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo
domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo
nebo porušeno.
Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které
může být využito v soutěži a o němž se dověděl
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
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.
Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které
může být využito v soutěži a o němž se dověděl
a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka
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PT

PT
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a
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Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR

jakoukoli jinou povinností nezpřístupnit obchodní tajemství;
c) jedná v rozporu se smluvní či jakoukoli jinou povinností
týkající se omezení využití obchodního tajemství.
Čl. 4 odst. 4

4. Získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství se 89/2012
považuje za neoprávněné rovněž tehdy, pokud určitá osoba v době
jeho získání, využití nebo zpřístupnění věděla nebo měla za
daných okolností vědět, že obchodní tajemství bylo přímo či
nepřímo získáno od jiné osoby, která jej využívala nebo
zpřístupnila neoprávněně ve smyslu odstavce 3.

§ 2985

Čl. 4 odst. 5

5. Za neoprávněné využití obchodního tajemství se považuje 89/2012
rovněž výroba, nabízení nebo uvádění výrobků porušujících
obchodní tajemství na trh nebo dovoz, vývoz či skladování
takovýchto výrobků za uvedeným účelem, pokud osoba, která
provádí tyto činnosti, věděla nebo měla za daných okolností vědět,
že obchodní tajemství bylo využito neoprávněně ve smyslu
odstavce 3.

§ 2985

Čl. 5

Členské státy zajistí, aby návrh na nařízení opatření a uplatnění 89/2012
postupů a prostředků nápravy stanovených v této směrnici byl
zamítnut, pokud k údajnému získání, využití nebo zpřístupnění
obchodního tajemství došlo v některém z těchto případů:
a) za účelem výkonu práva na svobodu projevu a informací, jak je
stanoveno v Listině, včetně respektování svobody a plurality
sdělovacích prostředků;
b) v zájmu odhalení pochybení, pochybného jednání nebo
protiprávní činnosti, pokud žalovaný jednal za účelem ochrany
obecného veřejného zájmu;
c) bylo zpřístupněno zaměstnanci jejich zástupcům v rámci
řádného výkonu jejich funkcí v souladu s unijním a vnitrostátním

§2

Citace ustanovení

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
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.
Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které
může být využito v soutěži a o němž se dověděl
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
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.
Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které
může být využito v soutěži a o němž se dověděl
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
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.
(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat
jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a
ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž
spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k
hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad
jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto
příkazem, musí mu ustoupit.

Vyhodnocení *

Poznámka

PT

PT

PT

(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam,
než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich
vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce;
nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

proti jeho smyslu.

89/2012

§6

89/2012
99/1963
ve znění
519/1991
30/2000
293/2013

§8
§1

99/1963
ve znění
293/2013

§6

99/1963

§ 132

1. Členské státy stanoví opatření, postupy a prostředky nápravy, 89/2012
které jsou nezbytné k zajištění dostupnosti občanskoprávních
prostředků ochrany v případě neoprávněného získání, využití a
zpřístupnění obchodních tajemství.
99/1963
ve znění
519/1991
30/2000

§ 12

§1

(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v
rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo
bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.
(1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.
(2) Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo
protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z
protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má
kontrolu.
Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.
Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků
v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna
spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů
účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k
čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných
osob.
V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s
účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a
účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky
sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny.
Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a
používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.
Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz
jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné
souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo
za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.
Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se
domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou
moc (dále jen „orgán veřejné moci“). Není-li v zákoně
stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci
soud.
Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků
v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna
spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů
účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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nebo vnitrostátní právo.
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Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Právní předpis EU
Citace ustanovení

99/1963
ve znění
519/1991
293/2013
2. Opatření, postupy a prostředky nápravy podle odstavce 1:
99/1963
a) musí být spravedlivé a nestranné;
ve znění
b) nesmí být zbytečně složité nebo nákladné, ani mít za následek 519/1991
nepřiměřené lhůty nebo neodůvodněné průtahy, a
30/2000
c) musí být účinné a odrazující.
293/2013

§3

99/1963
ve znění
293/2013

§6

1.
Opatření, postupy a prostředky nápravy stanovené v této 99/1963
směrnici musí být uplatňovány způsobem, který:
ve znění
a) je přiměřený;
519/1991
b) nevytváří překážky pro obchod na vnitřním trhu a
30/2000
c) poskytuje záruky znemožňující jejich zneužívání.
293/2013

§1

99/1963
ve znění
293/2013

§6

2. Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány mohly na 89/2012
návrh žalovaného uplatnit přiměřená opatření podle vnitrostátního
práva, je-li žalobní návrh týkající se neoprávněného získání,
využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství zjevně
neopodstatněný a shledají-li, že žalobce zahájil soudní řízení
zneužívajícím způsobem nebo ve zlém úmyslu. Taková opatření

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR

§1

§ 2910

Citace ustanovení

čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných
osob.
Občanské soudní řízení je jednou ze záruk zákonnosti a
slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo
domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo
nebo porušeno.
Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků
v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna
spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů
účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k
čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných
osob.
V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s
účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a
účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky
sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny.
Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a
používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.
Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků
v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna
spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů
účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k
čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných
osob.
V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s
účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a
účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky
sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny.
Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a
používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.
Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost
stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního
práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím
způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který
zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným
porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 6 odst. 2

Gestor

Vyhodnocení *

Poznámka

PT

PT

PT
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Gestor

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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

mohou případně zahrnovat přiznání náhrady škody žalovanému,
uložení sankcí žalobci nebo nařízení rozšíření informací týkajících
se rozhodnutí podle článku 15.
Členské státy mohou stanovit, že se opatření uvedená v prvním
pododstavci projednávají v samostatných soudních řízeních.
1. Členské státy v souladu s tímto článkem stanoví promlčecí 89/2012
lhůty pro uplatnění nároku ve věci samé a pro podání žaloby za
účelem uplatnění opatření, postupů a prostředků nápravy
stanovených touto směrnicí.
Členské státy při stanovení lhůt podle prvního pododstavce určí
okamžik, od kterého začíná daná promlčecí lhůta běžet, délku této
promlčecí lhůty a okolnosti, za nichž je běh této promlčecí lhůty
přerušen nebo pozastaven.
89/2012

2. Délka této promlčecí lhůty nesmí překročit šest let.
1. Členské státy zajistí, aby strany soudního řízení, jejich právní
zástupci nebo jiní zástupci, soudní úředníci, svědci, znalci a další
osoby účastnící se soudního řízení, které se týká neoprávněného
získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství, nebo
mající přístup k dokumentům, jež jsou součástí tohoto řízení,
nesměli využít ani zpřístupnit obchodní tajemství či údajné
obchodní tajemství, jež bylo příslušnými soudní orgány na základě
řádně odůvodněné žádosti strany řízení označeno za důvěrné a o
němž se dověděli v důsledku této účasti nebo přístupu. Členské
státy mohou rovněž umožnit příslušným soudním orgánům, aby
taková opatření přijímaly bez návrhu.
Povinnost uvedená v prvním pododstavci trvá i po skončení
soudního řízení. Tato povinnost však zaniká:
a) je-li konečným rozhodnutím shledáno, že údajné obchodní
tajemství nesplňuje požadavky stanovené v čl. 2 bodu 1, nebo
b) stanou-li se postupem času dotčené informace obecně známými
nebo běžně dostupnými pro osoby v kruzích, které se dotčeným
druhem informací běžně zabývají.

89/2012
89/2012
99/1963
ve znění
30/2000
413/2005

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

takového práva.

§ 619

§ 620 odst. 1

§ 629 odst. 1
§ 629 odst. 1
§ 116 odst. 2

(1) Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné
moci, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy právo
mohlo být uplatněno poprvé.
(2) Právo může být uplatněno poprvé, pokud se
oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných
pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich
dozvědět měla a mohla.
Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u
práva na náhradu škody zahrnují vědomost o škodě a
osobě povinné k její náhradě. To platí obdobně i pro
odčinění újmy.
Promlčecí lhůta trvá tři roky.
Promlčecí lhůta trvá tři roky.
(2) Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho
část vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci
ohrozilo tajnost utajovaných informací chráněných
zvláštním zákonem,56) obchodní tajemství, důležitý
zájem účastníků nebo mravnost.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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99/1963
ve znění
30/2000
413/2005

§ 116 odst. 3

6/2002

§ 16 odst. 4

6/2002

§ 81

Gestor

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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

6/2002

89/2012

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR

§ 113 odst. 2

9601

§ 2985

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

(3) Jestliže byla veřejnost vyloučena, soud může povolit
jednotlivým fyzickým osobám, aby byly při jednání
nebo jeho části přítomny; současně je poučí, že jsou
povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se při
jednání o utajovaných informacích, obchodním
tajemství nebo zájmech účastníků dozvěděly.
Asistent soudce je povinen zachovávat mlčenlivost o
věcech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem
své funkce, a to i po zániku funkce. Této povinnosti jej
může zprostit předseda Nejvyššího soudu.
(1) Soudce je povinen i po zániku soudcovské funkce
zachovávat mlčenlivost o všem, o čem se dozvěděl v
souvislosti s výkonem své funkce, ledaže by byl této
povinnosti zproštěn zvláštním právním předpisem nebo
osobou k tomu povolanou.
(2) Soudce může zprostit povinnosti mlčenlivosti z
vážných důvodů předseda soudu; jde-li o předsedu
okresního soudu, předseda příslušného krajského soudu,
jde-li o předsedu krajského soudu, předseda příslušného
vrchního soudu, a jde-li o předsedu vrchního soudu,
předseda Nejvyššího soudu. Předsedu Nejvyššího soudu
může z vážných důvodů zprostit povinnosti mlčenlivosti
prezident republiky.
Justiční čekatel je povinen i po skončení pracovního
poměru zachovávat mlčenlivost o všem, o čem se
dozvěděl při výkonu své činnosti, ve stejném rozsahu
jako soudce. Zprostit této povinnosti ho může ze
závažných důvodů předseda krajského soudu.
Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž
jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro
sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které
může být využito v soutěži a o němž se dověděl
a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo
přístupným na základě jeho pracovního poměru k

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

2. Členské státy rovněž zajistí, aby příslušné soudní orgány
mohly na základě řádně odůvodněné žádosti některé ze stran řízení
přijmout zvláštní opatření, která jsou nezbytná k zachování
důvěrnosti jakéhokoli obchodního tajemství nebo údajného
obchodního tajemství použitého nebo zmíněného v průběhu
soudního řízení, které se týká neoprávněného získání, využití nebo
zpřístupnění obchodního tajemství. Členské státy mohou rovněž
umožnit příslušným soudním orgánům, aby taková opatření
přijímaly bez návrhu.
Opatření uvedená v prvním pododstavci zahrnují alespoň možnost:
a) omezit zcela nebo částečně přístup k jakémukoli dokumentu
obsahujícímu obchodní tajemství nebo údajná obchodní tajemství,
který předložily strany řízení nebo třetí strany, na omezený počet
osob;
b) omezit účast na soudním jednání, pokud během něj mohou být
obchodní tajemství nebo údajná obchodní tajemství zpřístupněna,
a přístup k příslušným záznamům nebo přepisům z tohoto jednání
na omezený počet osob;
c) zpřístupnit jakékoli další osobě, která není součástí omezeného
počtu osob podle písmen a) a b), znění soudního rozhodnutí bez
důvěrných údajů, v němž budou vynechány nebo jinak upraveny
části obsahující obchodní tajemství.
Aby bylo zajištěno právo stran soudního řízení na účinnou právní
ochranu a spravedlivý proces, nesmí být počet osob podle druhého
pododstavce písm. a) a b) vyšší, než je nezbytné, a musí zahrnovat
alespoň jednu fyzickou osobu za každou stranu řízení a příslušné
právní zástupce nebo jiné zástupce těchto stran.

99/1963
ve znění
30/2000
413/2005

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR

§ 44

Citace ustanovení

soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu,
popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem
nebo jiným orgánem povolán, nebo
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.
(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do
soudního spisu, s výjimkou protokolu o hlasování, a
činit si z něho výpisy a opisy.

Vyhodnocení *

Poznámka

PT

(2) 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.
(3) Při povolování nahlížet do spisů je nutno učinit
takové opatření, aby byla zachována tajnost
utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem.
(4) Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně pro přehrávání
záznamů, poskytování jejich kopií nebo pro jiné
způsoby zachycení obsahu listiny.

99/1963
ve znění
30/2000
413/2005

§ 116 odst. 2

Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho část
vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci ohrozilo
tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním
zákonem, obchodní tajemství, důležitý zájem účastníků
nebo mravnost.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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99/1963
ve znění
30/2000
413/2005

§ 116 odst. 3

Jestliže byla veřejnost vyloučena, soud může povolit
jednotlivým fyzickým osobám, aby byly při jednání
nebo jeho části přítomny; současně je poučí, že jsou
povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se při
jednání o utajovaných informacích, obchodním
tajemství nebo zájmech účastníků dozvěděly.

3.
Příslušné soudní orgány při rozhodování o opatřeních
uvedených v odstavci 2 a při posuzování jejich přiměřenosti
vezmou v úvahu potřebu zajistit právo na účinnou právní ochranu
a spravedlivý proces, oprávněné zájmy účastníků řízení a případně
třetích stran a možnou újmu způsobenou některé ze stran řízení a
případně třetím stranám schválením takových opatření, nebo jejich
zamítnutím.
4. Osobní údaje podle odstavců 1, 2 nebo 3 jsou zpracovávány v
souladu se směrnicí 95/46/ES.

99/1963
ve znění
519/1991
30/2000
293/2013

§1

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků
v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna
spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů
účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k
čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných
osob.

PT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

1. Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány mohly na
návrh vlastníka obchodního tajemství údajnému porušiteli nařídit
některé z těchto předběžných a zajišťovacích opatření:
a) předběžné ukončení nebo případně předběžný zákaz využívání
nebo zpřístupňování obchodního tajemství;
b) zákaz vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobky
porušující obchodní tajemství či takovéto výrobky za uvedeným
účelem dovážet, vyvážet nebo skladovat;
c) zabavení nebo odevzdání výrobků podezřelých z porušení
obchodního tajemství, včetně výrobků dovezených, s cílem
zabránit jejich vstupu na trh nebo oběhu na trhu.

99/1963

§ 74 odst. 1

(1) Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit
předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly
upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by
výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

PT

99/1963 ve
znění
263/1992
30/2000
293/2013

§ 76

(1) Předběžným opatřením může být účastníku uloženo
zejména, aby
a) platil výživné v nezbytné míře;
b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání
pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů
nepracuje;
c) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu;
d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy;

09. 06. 2018

implementaci
Název:

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 9 odst. 3

Čl. 9 odst. 4

Čl. 10 odst. 1

Gestor

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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

32016L0943 Lhůta pro

09. 06. 2018

implementaci
Název:

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Úřední
věstník

L 157 2016

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Gestor

MSp

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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

e) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.
(2) Předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu
jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm
spravedlivě žádat.

Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby soudní orgány mohly kromě opatření
uvedených v odstavci 1 podmínit další údajné neoprávněné
využívání obchodního tajemství složením některé z forem jistoty,
která má zajistit vlastníkovi obchodního tajemství náhradu škody.
Není dovoleno zpřístupnit obchodní tajemství proti složení jistoty.

99/1963
ve znění
30/2000

§ 102 odst. 1

99/1963
ve znění
59/2005
218/2009
69/2011
293/2013
296/2017

§ 75b odst. 1

99/1963
ve znění
59/2005

§ 75b odst. 2

(3) Předseda senátu při nařízení předběžného opatření
uloží navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u
soudu návrh na zahájení řízení. Může také stanovit, že
předběžné opatření bude trvat jen po určenou dobu.
Je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry
účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by
výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být
ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.
(1) K zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by
vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen
složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh
na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000
Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli
vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000
Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená
jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody
nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným
opatřením, anebo že jde o opětovný návrh na nařízení
předběžného opatření, který ve věci týchž účastníků
požaduje z obdobných důvodů stejnou nebo obdobnou
zatímní úpravu poměrů, vyzve navrhovatele
bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve
výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem
případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více
navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty
složit společně a nerozdílně.
Nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda
senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:

32016L0943 Lhůta pro

09. 06. 2018

implementaci
Název:

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 11 odst. 1

Úřední
věstník

L 157 2016

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

99/1963
ve znění
293/2013

§ 42 odst. 4

99/1963
ve znění
59/2005
227/2009
293/2013

§ 75 odst. 2

Gestor

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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

1. Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány měly s
ohledem na opatření uvedená v článku 10 pravomoc požadovat po
žalobci předložení důkazů, které lze důvodně považovat za
dostupné, aby se mohly s dostatečnou jistotou přesvědčit o tom,
že:
a) obchodní tajemství existuje;
b) žalobce je vlastníkem tohoto obchodního tajemství a
c) obchodní tajemství bylo získáno, využito nebo zpřístupněno
neoprávněně nebo že jeho neoprávněné získání, využití nebo
zpřístupnění bezprostředně hrozí.

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje
další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému
soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co
sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Povinnost
podpisu a datování se nevztahuje na podání v
elektronické podobě podle zvláštního právního
předpisu58a). Je-li účastník zastoupen advokátem, může
být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového
razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je
podání určeno. Podání v listinné podobě je třeba
předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami
tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba.
Podání v jiných formách se činí pouze jedním
stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky lze
připojit také všechny jeho přílohy v elektronické
podobě.
Návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76
musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4)
obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků
(obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby,
označení státu a příslušné organizační složky státu,
která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též
jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba,
aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že
je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl
ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují
předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého
předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech
týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z
podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat
identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“)
právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která
je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k
identifikaci účastníků řízení.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Název:
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Čl. 11 odst. 2
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Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

99/1963
ve znění
59/2005
218/2009
293/2013
99/1963
ve znění
30/2000
293/2013

§ 75 odst. 3

Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž
se dovolává.

§ 75a

Návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny
náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý,
předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky
nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

99/1963
ve znění
293/2013

§ 75c odst. 1

99/1963
ve znění
519/1991
30/2000
293/2013

§1

(1) Nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b odst.
2, předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření,
jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně
upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by
výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže
budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou
rozhodující pro uložení povinnosti předběžným
opatřením.
Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků
v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna
spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů
účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k
čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných
osob.

Gestor

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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

2. Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány musely při
rozhodování o tom, zda návrhu vyhoví, nebo jej zamítnou, a při
posuzování jeho přiměřenosti vzít v úvahu případné zvláštní
okolnosti případu, zejména:
a) hodnotu a jiné specifické rysy obchodního tajemství;
b) opatření přijatá za účelem ochrany obchodního tajemství;
c) jednání žalovaného při získání, využití nebo zpřístupnění
obchodního tajemství;
d) dopad neoprávněného využití nebo zpřístupnění obchodního
tajemství;
e) oprávněné zájmy stran soudního řízení a případný dopad
schválení nebo zamítnutí opatření na strany řízení;
f) oprávněné zájmy třetích stran;
g) veřejný zájem a
h) ochranu základních práv.

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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implementaci
Název:

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Úřední
věstník

L 157 2016

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

99/1963 ve
znění
293/2013

§ 75c odst. 1

89/2012

§2

(1) Nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b odst.
2, předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření,
jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně
upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by
výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže
budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou
rozhodující pro uložení povinnosti předběžným
opatřením.
(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat
jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a
ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž
spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k
hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad
jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto
příkazem, musí mu ustoupit.

Gestor

MSp

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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Vyhodnocení *

Poznámka

(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam,
než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich
vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce;
nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu
proti jeho smyslu.

Čl. 11 odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby opatření uvedená v článku 10 byla na
návrh žalovaného zrušena nebo jiným způsobem přestala být
účinná, pokud:
a) žalobce nezahájil u příslušného soudního orgánu řízení ve věci
samé v přiměřené lhůtě, kterou stanoví soudní orgán nařizující
opatření, pokud to právo členského státu umožňuje, nebo pokud
takováto lhůta nebyla stanovena, ve lhůtě nepřesahující 20
pracovních dnů nebo 31 kalendářních dnů, podle toho, která lhůta
je delší, nebo
b) dotčené informace již nesplňují požadavky uvedené v čl. 2 bodě
1 z důvodů, které nelze přičítat žalovanému.

99/1963 ve
znění
30/2000
293/2013

§ 76 odst. 3

(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v
rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo
bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.
Předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží
navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u
soudu návrh na zahájení řízení. Může také stanovit, že
předběžné opatření bude trvat jen po určenou dobu.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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§ 76c odst. 1

Právní předpis EU
Citace ustanovení

4. Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány mohly
opatření uvedená v článku 10 podmínit složením odpovídající
jistoty nebo rovnocenné záruky ze strany žalobce, která má zajistit
náhradu škody za újmu způsobenou žalovanému a případně jiné
osobě, které se tato opatření týkají.

99/1963
ve znění
59/2005
218/2009
69/2011
293/2013
296/2017

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR

§ 75b odst. 1

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo je-li tu nebezpečí
z prodlení, předseda senátu usnesení o předběžném
opatření podle § 76, o němž rozhodl bezodkladně, ihned
vyhlásí účastníku, kterému ukládá povinnost, popřípadě
též někomu jinému než účastníku řízení, byla-li mu
předběžným opatřením uložena povinnost; ukazuje-li se
to potřebné, přistoupí k vyhlášení usnesení na místě
samém.
(1) Předběžné opatření zanikne, jestliže
a) navrhovatel nepodal v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě
soudem určené návrh na zahájení řízení;
b) nebylo návrhu ve věci samé vyhověno;
c) bylo návrhu ve věci samé vyhověno a uplynulo
patnáct dní od vykonatelnosti rozhodnutí o věci;
d) uplynula určená doba, po kterou mělo trvat.
(2) Předběžné opatření předseda senátu zruší, jestliže
pominou důvody, pro které bylo nařízeno. Předběžné
opatření předseda senátu zruší také tehdy, jestliže
navrhovatel ve stanovené lhůtě nesložil doplatek jistoty.
(1) K zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by
vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen
složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh
na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000
Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli
vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000
Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená
jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody
nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným
opatřením, anebo že jde o opětovný návrh na nařízení
předběžného opatření, který ve věci týchž účastníků
požaduje z obdobných důvodů stejnou nebo obdobnou
zatímní úpravu poměrů, vyzve navrhovatele
bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve
výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem
případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více
navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a
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Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
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Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

složit společně a nerozdílně.

Čl. 11 odst. 5

5. Pokud jsou opatření uvedená v článku 10 zrušena na základě
odst. 3 písm. a) tohoto článku, pokud jejich platnost skončí kvůli
úkonu nebo opomenutí žalobce nebo pokud je následně zjištěno,
že nedošlo k neoprávněnému získání, využití nebo zpřístupnění
obchodního tajemství či hrozbě takového jednání, musí mít
příslušné soudní orgány pravomoc nařídit žalobci na návrh
žalovaného nebo poškozené třetí strany, aby žalovanému nebo
poškozené třetí straně poskytl odpovídající náhradu škody za
případnou újmu způsobenou těmito opatřeními.
Členské státy mohou stanovit, že se návrh na náhradu škody
uvedený v prvním pododstavci projedná v samostatném soudním
řízení.

99/1963
ve znění
59/2005
99/1963 ve
znění
59/2005
293/2013

§ 75b odst. 2

(2) Nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda
senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

§ 77a

(1) Zaniklo-li nebo bylo-li zrušeno nařízené předběžné
opatření z jiného důvodu než proto, že návrhu ve věci
samé bylo vyhověno, nebo proto, že právo navrhovatele
bylo uspokojeno, je navrhovatel povinen nahradit škodu
a jinou újmu každému, komu předběžným opatřením
vznikla. Této odpovědnosti se navrhovatel nemůže
zprostit, ledaže by ke škodě nebo k jiné újmě došlo i
jinak.

PT

(2) Žalobu na náhradu škody nebo jiné újmy podle
odstavce 1 je třeba podat nejpozději do 6 měsíců ode
dne, kdy předběžné opatření zaniklo nebo kdy bylo
pravomocně zrušeno, jinak právo zanikne. Zmeškání
této lhůty nelze prominout.
(3) Příslušným k projednání žaloby podle odstavce 2 a k
rozhodnutí o ní je soud, který v prvním stupni
rozhodoval o předběžném opatření.
(4) Pravomocně přiznaná náhrada škody nebo jiné újmy

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a
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Právní předpis EU
Citace ustanovení

1.
Členské státy zajistí, aby v případě, že se v soudním 89/2012
rozhodnutí ve věci samé konstatuje, že došlo k neoprávněnému
získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství, mohly
příslušné soudní orgány na návrh žalobce porušiteli nařídit jedno
nebo více z následujících opatření:
a) ukončení nebo případně zákaz využívat nebo zpřístupňovat
obchodní tajemství;
b) zákaz vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobky
porušující obchodní tajemství či takovéto výrobky za uvedeným
účelem dovážet, vyvážet nebo skladovat;
c) přijetí odpovídajících nápravných opatření s ohledem na
výrobky porušující obchodní tajemství;
d) zničení veškerých dokumentů, předmětů, materiálů, látek nebo
elektronických souborů obsahujících nebo představujících
obchodní tajemství či jejich částí nebo případně odevzdání všech
těchto dokumentů, předmětů, materiálů, látek nebo elektronických
souborů nebo jejich částí žalobci.

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR

§ 2988

Citace ustanovení

se uspokojí z navrhovatelem složené jistoty;
nepostačuje-li jistota k uspokojení všech poškozených,
rozdělí soud jistotu mezi ně poměrně. Povinnost
navrhovatele nahradit škodu nebo jinou újmu, která
nebyla zajištěna složenou jistotou, tím není dotčena
Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo
porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé
soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále
může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu
škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Vyhodnocení *

Poznámka

PT

2. K nápravným opatřením uvedeným v odst. 1 písm. c) patří:
a) stažení výrobků porušujících obchodní tajemství z trhu;
b) úprava výrobků takovým způsobem, aby byla odstraněna
vlastnost porušující obchodní tajemství;
c) zničení výrobků porušujících obchodní tajemství nebo případně
jejich stažení z trhu, pokud toto stažení nenarušuje ochranu
dotčeného obchodního tajemství.
4. Příslušné soudní orgány nařídí, aby byla opatření uvedená v
odst. 1 písm. c) a d) provedena na náklady porušitele, pokud
neexistují konkrétní důvody tak neučinit. Těmito opatřeními není
dotčena případná náhrada škody, kterou může být třeba vlastníkovi
obchodního tajemství zaplatit z důvodu neoprávněného získání,
využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství.
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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221/2006
ve znění
286/2018

§ 5a

Gestor

MSp

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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

(1) Došlo-li k porušení obchodního tajemství (§ 2985
občanského zákoníku), použije se obdobně pouze § 4
odst. 1, 4 a 5.
(2) Peněžité vyrovnání podle § 4 odst. 4 se určí nejvýše
ve výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při
získání licence k užívání obchodního tajemství po dobu
jeho porušení.

221/2006

§ 4 odst. 1, 4
a5

(3) Jestliže rušitel věděl nebo měl vědět, že svým
jednáním porušuje obchodní tajemství, může soud na
návrh poškozeného stanovit výši náhrady škody,
bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění
paušální částkou určenou alespoň na základě takového
kritéria, jako je výše licenčního poplatku, který by byl
obvyklý při získání licence k užívání obchodního
tajemství po dobu jeho porušení.
(1) Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se
oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se
porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení
nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení
byly odstraněny, a to zejména
a) stažením výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo
uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení
nebo porušení práva,
b) trvalým odstraněním nebo zničením výrobků, jejichž
výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo
k ohrožení nebo porušení práva,
c) stažením, trvalým odstraněním nebo zničením
materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo
používaných výlučně nebo převážně při činnostech
porušujících nebo ohrožujících právo.
(4) Soud může na návrh porušovatele práv nařídit
namísto opatření uvedených v odstavci 1 zaplacení
peněžního vyrovnání oprávněné osobě, a to tehdy,
pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, jestliže by

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

mu tato opatření způsobila nepřiměřenou újmu a
peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví
dostatečným.

Čl. 12 odst. 3

Čl. 13 odst. 1

3.
Členské státy mohou stanovit, že jejich příslušné soudní
orgány v případě nařízeného stažení výrobků porušujících
obchodní tajemství z trhu mohou na návrh vlastníka obchodního
tajemství nařídit, aby byly tyto výrobky odevzdány vlastníkovi
nebo charitativním organizacím.
Česká republika této možnosti nevyužila.
1. Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány musely při
99/1963
posuzování návrhů na vydání soudního příkazu a nápravných
opatření stanovených v článku 12 a jejich přiměřenosti vzít v
úvahu případné zvláštní okolnosti případu, zejména:
a) hodnotu nebo jiné specifické rysy obchodního tajemství;
b) opatření přijatá za účelem ochrany obchodního tajemství;
c) jednání porušitele při získání, využití nebo zpřístupnění
obchodního tajemství;
d) dopad neoprávněného využití nebo zpřístupnění obchodního
tajemství;
e) oprávněné zájmy stran řízení a případný dopad schválení nebo
zamítnutí opatření na strany řízení;
f) oprávněné zájmy třetích stran;
g) veřejný zájem a
h) ochranu základních práv.
Pokud příslušné soudní orgány omezí dobu trvání opatření
uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. a) a b), musí tato doba postačovat
k odstranění případné obchodní nebo ekonomické výhody, která
by porušiteli mohla plynout z neoprávněného získání, využití nebo
zpřístupnění obchodního tajemství.

(5) Oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno,
může soud přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek
na náklady porušovatele, který ve sporu neuspěl, a
podle okolností určit i rozsah, formu a způsob
uveřejnění.
NT

§ 132

Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz
jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné
souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo
za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:

32016L0943 Lhůta pro

09. 06. 2018

implementaci
Název:

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 13 odst. 2

Úřední
věstník

L 157 2016

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

99/1963
ve znění
30/2000

§ 228

Gestor

MSp

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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

2. Členské státy zajistí, aby opatření uvedená v čl. 12 odst. 1
písm. a) a b) byla na návrh žalovaného zrušena nebo aby jiným
způsobem přestala být účinná, pokud dotčené informace již
nesplňují požadavky stanovené v čl. 2 bodě 1 z důvodů, které
nelze přímo nebo nepřímo přičítat žalovanému.

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

(1) Žalobou na obnovu řízení účastník může napadnout
pravomocný rozsudek nebo pravomocné usnesení,
kterým bylo rozhodnuto ve věci samé:
a) jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které
bez své viny nemohl použít v původním řízení před
soudem prvního stupně nebo za podmínek uvedených v
ustanovení § 205a a 211a též před odvolacím soudem,
pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí
ve věci;
b) lze-li provést důkazy, které nemohly být provedeny v
původním řízení před soudem prvního stupně nebo za
podmínek uvedených v ustanovení § 205a a 211a též
před odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro
něho příznivější rozhodnutí ve věci.

Vyhodnocení *

Poznámka

PT

(2) Žalobou na obnovu řízení účastník může napadnout
také pravomocné usnesení, kterým byl schválen smír,
lze-li důvody obnovy podle odstavce 1 vztahovat i na
předpoklady, za nichž byl smír schvalován; to platí
obdobně pro pravomocný platební rozkaz, pravomocný
rozsudek pro uznání a pravomocný rozsudek pro
zmeškání.
99/1963
Čl. 13 odst. 3

3. Členské státy stanoví, že na návrh osoby, na niž se mají
221/2006
vztahovat opatření uvedená v článku 12, může příslušný soud
nařídit peněžitou náhradu škody, která má být poškozené straně
zaplacena namísto uplatnění těchto opatření, jsou-li splněny
všechny tyto podmínky:
a) dotčená osoba v době využití nebo zpřístupnění obchodního
tajemství nevěděla ani za daných okolností nemohla vědět, že dané
obchodní tajemství bylo získáno od jiné osoby, která je využívala
nebo zpřístupňovala neoprávněně;
b) provedení dotčených opatření by této osobě způsobilo
nepřiměřenou újmu a

§ 268 odst. 1
písm. b)
§ 4 odst. 4

(1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže
b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po
nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;
(4) Soud může na návrh porušovatele práv nařídit
namísto opatření uvedených v odstavci 1 zaplacení
peněžního vyrovnání oprávněné osobě, a to tehdy,
pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, jestliže by
mu tato opatření způsobila nepřiměřenou újmu a
peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví
dostatečným.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32016L0943 Lhůta pro
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písm., atd.)

Čl. 14 odst. 1

Čl. 14 odst. 2

Úřední
věstník

L 157 2016

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

89/2012

§ 2910

Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost
stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního
práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím
způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který
zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným
porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu
takového práva.

PT

221/2006
ve znění
286/2018

§ 5a odst. 3

(3) Jestliže rušitel věděl nebo měl vědět, že svým
jednáním porušuje obchodní tajemství, může soud na
návrh poškozeného stanovit výši náhrady škody,
bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění
paušální částkou určenou alespoň na základě takového
kritéria, jako je výše licenčního poplatku, který by byl
obvyklý při získání licence k užívání obchodního
tajemství po dobu jeho porušení.

PT

89/2012

§ 2952

Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo
(ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu,
má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo
mu poskytl náhradu.

Gestor

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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

c) poskytnutí peněžité náhrady škody poškozené straně se jeví jako
přiměřeně uspokojivé.
Je-li nařízena peněžitá náhrada škody namísto opatření uvedených
v čl. 12 odst. 1 písm. a) a b), nesmí tato náhrada škody přesáhnout
výši licenčních poplatků nebo jiných poplatků, jež by bylo možné
požadovat, pokud by tato osoba požádala o povolení k využití
dotčeného obchodního tajemství, a to za dobu, po kterou mohlo
být využívání tohoto obchodního tajemství zakázáno.
1. Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány na návrh
poškozené strany porušiteli, který věděl nebo měl vědět, že se
podílí na neoprávněném získání, využití nebo zpřístupnění
obchodního tajemství, nařídily, aby vlastníkovi obchodního
tajemství zaplatil náhradu škody přiměřenou skutečné újmě
způsobené v důsledku neoprávněného získání, využití nebo
zpřístupnění obchodního tajemství.
Členské státy mohou omezit odpovědnost zaměstnanců ve vztahu
k jejich zaměstnavatelům za škody způsobené neoprávněným
získáním, využitím nebo zpřístupněním obchodního tajemství
zaměstnavatele v případech, kdy nejednají úmyslně.
2. Při stanovování výše náhrady škody podle odstavce 1 vezmou
příslušné soudní orgány v úvahu všechny významné skutečnosti,
jako jsou nepříznivé hospodářské důsledky, včetně ušlého zisku,
které byly poškozené straně způsobeny, případné neoprávněné
obohacení porušitele a ve vhodných případech i jiné skutečnosti
než ekonomické faktory, jako je nemajetková újma způsobená
vlastníkovi obchodního tajemství neoprávněným získáním,
využitím nebo zpřístupněním obchodního tajemství.
Alternativně mohou příslušné soudní orgány ve vhodných
případech stanovit náhradu škody rovněž jako paušální částku
alespoň na základě skutečností, jako je výše licenčních poplatků
nebo poplatků, jež by bylo možné požadovat, pokud by porušitel
požádal o povolení k využití dotčeného obchodního tajemství.

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

99/1963
ve znění
151/2002
216/2006

§ 155 odst. 4

Právní předpis EU
Citace ustanovení

Čl. 15 odst. 2

2. Opatřením uvedeným v odstavci 1 tohoto článku nesmí být
99/1963
dotčena důvěrnost obchodního tajemství, jak je stanoveno v článku ve znění
9.
519/1991
30/2000
293/2013

§1

Čl. 15 odst. 3

3. Při rozhodování o tom, zda nařídit opatření uvedené v odstavci
1, a při posuzování jeho přiměřenosti vezmou příslušné soudní
orgány případně v úvahu hodnotu obchodního tajemství, jednání
porušitele při získání, využití nebo zpřístupnění obchodního
tajemství, dopad jeho neoprávněného využití nebo zpřístupnění a
pravděpodobnost dalšího neoprávněného využívání nebo
zpřístupnění obchodního tajemství ze strany porušitele.
Příslušné soudní orgány rovněž vezmou v úvahu skutečnost, zda
by informace o porušiteli umožnila zjistit totožnost konkrétní
fyzické osoby a pokud ano, zda by uveřejnění této informace bylo
odůvodněné, zejména s ohledem na možné narušení soukromí
nebo poškození dobré pověsti porušitele v důsledku tohoto
opatření.
Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány mohly ukládat
sankce jakékoli osobě, jež nedodrží nebo odmítne dodržet opatření
přijaté podle článků 9, 10 a 12.
Stanovené sankce zahrnují možnost uložit opakovaně peněžitou
sankci v případě nedodržení opatření přijatého podle článků 10 a
12.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
Za účelem podpory spolupráce, včetně výměny informací, mezi
členskými státy a mezi členskými státy a Komisí určí každý
členský stát jednoho či více národních zpravodajů pro otázky
týkající se provádění opatření stanovených v této směrnici. Údaje

99/1963
ve znění
519/1991
30/2000
293/2013

§1

99/1963
ve znění
30/2000

§ 351 odst. 1

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených
nekalým soutěžním jednáním, ochrany práv z duševního
vlastnictví a ve věcech ochrany práv spotřebitelů může
soud účastníkovi, jehož žalobě vyhověl, přiznat na jeho
návrh ve výroku rozsudku právo rozsudek uveřejnit na
náklady neúspěšného účastníka; podle okolností případu
soud stanoví též rozsah, formu a způsob uveřejnění.
Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků
v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna
spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných
zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a
zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům
jiných osob.
Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků
v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna
spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných
zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a
zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům
jiných osob.

PT

Ukládá-li vykonávané rozhodnutí jinou povinnost, uloží
soud za porušení této povinnosti povinnému pokutu až
do výše 100 000 Kč. Nesplní-li povinný ani poté
vykonávané rozhodnutí, ukládá mu soud na návrh
oprávněného další přiměřené pokuty, dokud výkon
rozhodnutí nebude zastaven. Pokuty připadají státu.

PT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR

1. Členské státy zajistí, aby v soudním řízení zahájeném ve věci
neoprávněného získání, využití nebo zpřístupnění obchodního
tajemství mohly příslušné soudní orgány na návrh žalobce a na
náklady porušitele nařídit vhodná opatření za účelem rozšíření
informací o rozhodnutí, včetně uveřejnění celého rozhodnutí nebo
jeho části.

Čl. 17

MSp

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

Čl. 15 odst. 1

Čl. 16

Gestor

Poznámka

PT

PT
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implementaci
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Čl. 18 odst. 1

Čl. 18 odst. 2

Čl. 18 odst. 3
Čl. 19 odst. 1
Čl. 19 odst. 2
Čl. 20
Čl. 21

Úřední
věstník

L 157 2016

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Gestor

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
Právní předpis EU
Citace ustanovení

o tomto národním zpravodaji nebo zpravodajích sdělí ostatním
členským státům a Komisi.
1. Do dne 9. června 2021 vypracuje Úřad Evropské unie pro
duševní vlastnictví v rámci činnosti Evropského střediska pro
sledování porušování práv duševního vlastnictví první zprávu o
tendencích v oblasti soudních sporů týkajících se neoprávněného
získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství na
základě uplatňování této směrnice.
2. Do dne 9. června 2022 vypracuje Komise průběžnou zprávu o
uplatňování této směrnice a předloží ji Evropskému parlamentu a
Radě. Tato zpráva náležitě přihlédne ke zprávě uvedené v odstavci
1.
V průběžné zprávě se posoudí zejména možné dopady uplatňování
této směrnice na výzkum a inovace, mobilitu zaměstnanců a na
výkon práva na svobodu projevu a informací.
3. Do dne 9. června 2026 provede Komise hodnocení dopadu této
směrnice a předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
1. Členské státy do dne 9. června 2018 uvedou v účinnost právní
a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.
Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti
působnosti této směrnice.
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v
Úředním věstníku Evropské unie.
Tato směrnice je určena členským státům.

Zpracoval Mgr. Barbora Bircher
(jméno+datum): Dne: 16. 7. 2019
Schválil (jméno+datum): Mgr. Kateřina
Maršálková
Dne: 16. 7. 2019

Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis EU
12. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.
Č

Číslo.Sb.

Název předpisu

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

89/2012
99/1963
6/2002
519/1991
263/1992
238/1995
30/2000
151/2002
59/2005
413/2005
135/2006
216/2006

13.
14.
15.

218/2009
227/2009
69/2011

16.
17.

293/2013
296/2017

18.

221/2006

19.

286/2018

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
Zákon č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
Zákon č. 263/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
Zákon č. 238/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
Zákon č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 218/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Zákon č. 69/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového
vlastnictví)
Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a
o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost předpisu

1. 1. 2014
1. 4. 1964
1. 4. 2002
1. 1. 1992
1. 1. 1993
1. 1. 1996
1. 1. 2001
1. 1. 2003
1. 4. 2005
1. 1. 2006
1. 1. 2007
22. 5. 2006
1. 1. 2010
24. 7. 2009
31. 3. 2011
1. 1. 2014
30. 9. 2017
26. 5. 2006
28. 12. 2018

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

1.

Číslo ID

9601

Předkladatel

Ministerstvo
spravedlnosti

Název návrhu předpisu

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů.

Předložen
Poslanecké
sněmovny

do

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

1. 1. 2021

2.
3.
3. Poznámky
Poř.č.

Text poznámky

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
1

2

Tuto problematiku upravuje nyní nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Česká republika této možnosti nevyužila.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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