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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Tento návrh je obzvláště důležitý, neboť jeho hlavním cílem je stanovit normy, které zlepší 

konkurenceschopnost našich evropských podniků prostřednictvím inovací a posílí vedoucí 

postavení Evropy na světovém trhu v odvětví průmyslu.  

 

Během procesu výzkumu a vytváření nových nápadů, výrobků nebo služeb se objeví mnoho 

informací, které jsou zásadně důležité pro konkurenceschopnost nápadu nebo firmy a na které 

se nevztahuje ochrana duševního vlastnictví. 

 

Obchodní tajemství tedy představují doplňkový ochranný nástroj a je důležité a nezbytné 

regulovat na evropské úrovni jejich získávání, používání a šíření. 

 

Výbor IMCO zhodnotil aspekty týkající se vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů a přijal 

naprostou většinou text, který přinesl velmi vyvážená řešení nejkontroverznějších bodů a bere 

ohled na všechny dotčené zájmy. 

 

Do návrhu přibyla některá vyjasnění, která usnadní výklad normativního textu. Především je 

třeba zdůraznit, že směrnice nemá vliv na základní práva, veřejný zájem, mobilitu pracovníků 

a práva odborových organizací na vyjednávání, jak je uznávají některé členské státy.  

 

Dále jsme považovali za důležité upřesnit, že tato pravidla se vztahují na obchodní tajemství 

související nejen s výrobky, ale rovněž se službami. 

 

Definice obchodního tajemství byla uvedena do souladu s tou, která je uvedena v názvu 

navrhované směrnice, a bylo upřesněno, že její komerční hodnota by měla být aktuální nebo 

potenciální, čímž se zajistí správné rozšíření její oblasti působnosti. 

 

Získání, použití nebo zveřejnění obchodního tajemství se považuje za legální, kdykoli to 

vyžadují právní předpisy Evropské unie a vnitrostátní právní předpisy a pokud je povoleno 

podle pravidel, která chrání práva držitele obchodního tajemství. Tato směrnice má za cíl 

zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím ochrany obchodního tajemství v 

procesu výzkumu a tvorby nových nápadů. 

 

K posílení tohoto cíle na rozdíl od Komise, která navrhla stanovení odpovědnosti na základě 

zásady zavinění, a to prostřednictvím posouzení záměru (zlý úmysl) nebo nedbalosti (vina), se 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyslovil pro objektivní zodpovědnost s cílem 

poskytnout větší ochranu obchodnímu tajemství a podnikům, zejména malým a středním 

(MSP).  

 

Co se týče promlčecí lhůty, což byl jeden z hlavních sporných bodů, bylo na rozdíl od 

schématu navrženého Komisí s minimální a maximální lhůtou rozhodnuto přijmout jednotnou 

lhůtu a stanovit ji na 3 roky jako nejpřiměřenější dobu, do které bude možné zahájit případné 

opatření na ochranu obchodního tajemství. 
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Jednotná promlčecí lhůta umožňuje harmonizaci tohoto důležitého aspektu ve všech 

vnitrostátních právních předpisech, takže se subjekty v celé Unii budou těšit stejným právům. 

Tříletá lhůta by měla přiměřeně a vyváženě chránit všechny zájmy, o něž se jedná. 

 

Pokud jde o ochranu zaměstnanců a jejich mobility, bylo rozhodnuto chránit jejich právo 

používat informace a poznatky získané v předchozích zaměstnáních, avšak v mezích toho, co 

není nezákonné ve smyslu článku 3.  

 

Stejně tak se rozhodlo, že nebude dotčeno použití informací a obchodních tajemství orgány 

veřejné moci při plnění jejich úkolů podle vnitrostátního a evropského práva.   

 

V neposlední řadě bylo rozhodnuto posílit důvěrnost obchodního tajemství během soudních 

řízení tak, že se omezí počet osob, které se mohou s obchodním tajemstvím seznámit. 

 

Přijme-li výbor JURI jako věcně příslušný výbor pozměňovací návrhy výboru IMCO, umožní 

tak, aby tento nový nástroj byl účinnější pro ty, pro něž byl zamýšlen, se zvláštním důrazem 

na posílení konkurenceschopnosti našich evropských společností, a tudíž i vnitřního trhu, 

jakož i ochrany spotřebitele.  

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 

příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Otevřené inovace mají zásadní vliv na 

vytváření nových znalostí a jsou základem 

vzniku nových a inovativních obchodních 

modelů založených na využívání společně 

vytvořených poznatků. Obchodní tajemství 

hraje důležitou úlohu při ochraně výměny 

znalostí mezi podniky v rámci výzkumu, 

vývoje a inovací na vnitřním trhu i mimo 

něj. Výzkum založený na spolupráci, 

včetně přeshraniční spolupráce, je 

obzvláště důležitý při zvyšování úrovně 

podnikového výzkumu a vývoje na 

vnitřním trhu. Otevřené inovace jsou 

katalyzátorem toho, aby si cestu na trh 

(2) Otevřené inovace mají zásadní vliv na 

vytváření nových znalostí a jsou základem 

vzniku nových a inovativních obchodních 

modelů založených na využívání společně 

vytvořených poznatků. Obchodní tajemství 

hraje důležitou úlohu při ochraně výměny 

znalostí mezi podniky v rámci výzkumu, 

vývoje a inovací na vnitřním trhu i mimo 

něj. Výzkum založený na spolupráci, 

včetně přeshraniční spolupráce, je 

obzvláště důležitý při zvyšování úrovně 

podnikového výzkumu a vývoje na 

vnitřním trhu. Otevřené inovace jsou 

katalyzátorem toho, aby si cestu na trh 
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našly nové nápady, které uspokojují 

potřeby spotřebitelů a řeší společenské 

výzvy. Na vnitřním trhu, na němž jsou 

překážky této přeshraniční spolupráce 

omezeny na minimum a na němž není 

narušena spolupráce, by duševní tvorba a 

inovace měly podněcovat investice do 

inovativních procesů, služeb a výrobků. 

Toto prostředí příznivé pro duševní tvorbu 

a inovace je důležité rovněž při zvyšování 

zaměstnanosti a konkurenceschopnosti 

hospodářství Unie. Obchodní tajemství 

patří k nejvyužívanějším formám ochrany 

duševní tvorby a inovativního know-how 

ze strany podniků, současně je však 

stávajícím právním rámcem Unie nejméně 

chráněno před neoprávněným získáním, 

použitím a zveřejněním třetími osobami. 

našly nové nápady, které uspokojují 

potřeby spotřebitelů a řeší společenské 

výzvy. Na vnitřním trhu, na němž jsou 

překážky této přeshraniční spolupráce 

omezeny na minimum a na němž není 

narušena spolupráce, by duševní tvorba a 

inovace měly podněcovat investice do 

inovativních procesů, služeb a výrobků. 

Toto prostředí příznivé pro duševní tvorbu 

a inovace je důležité rovněž při zvyšování 

zaměstnanosti a konkurenceschopnosti 

hospodářství Unie. Obchodní tajemství 

patří k nejvyužívanějším formám ochrany 

duševní tvorby a inovativního know-how 

ze strany podniků, současně je však 

stávajícím právním rámcem Unie nejméně 

chráněno před neoprávněným získáním, 

použitím a zveřejněním třetími osobami. 

Šíření znalostí a informací by mělo být 

považováno za nezbytný předpoklad pro 

zajištění dynamických, pozitivních a 

rovných příležitostí k rozvoji podnikání, 

zejména pro malé a střední podniky.  

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Je vhodné stanovit na úrovni Unie 

pravidla, která sbližují vnitrostátní právní 

systémy s cílem zajistit na celém vnitřním 

trhu dostatečnou a jednotnou úroveň 

nápravy v případě neoprávněného získání, 

použití nebo zveřejnění obchodního 

tajemství. Za tímto účelem je důležité 

stanovit homogenní definici obchodního 

tajemství, aniž by byl omezen předmět, 

který má být chráněn před zneužitím. Tato 

definice by proto měla být vytvořena tak, 

aby zahrnovala obchodní informace, 

technické informace a know-how, pokud 

existuje oprávněný zájem na zachování 

důvěrnosti i legitimní očekávání zachování 

důvěrnosti. Tato definice by měla z 

(8) Je vhodné stanovit na úrovni Unie 

pravidla, která sbližují vnitrostátní právní 

systémy s cílem zajistit na celém vnitřním 

trhu dostatečnou a jednotnou úroveň 

občanskoprávních nápravných prostředků 
v případě neoprávněného získání, použití 

nebo zveřejnění obchodního tajemství. Za 

tímto účelem je důležité stanovit 

homogenní definici obchodního tajemství, 

aniž by byl omezen předmět, který má být 

chráněn před zneužitím. Tato definice by 

proto měla být vytvořena tak, aby 

zahrnovala obchodní informace, technické 

informace a know-how, pokud existuje 

oprávněný zájem na zachování důvěrnosti i 

legitimní očekávání zachování důvěrnosti. 
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podstaty věci vylučovat banální informace 

a neměla by se vztahovat na znalosti a 

dovednosti, které zaměstnanci získají v 

rámci své obvyklé pracovní činnosti a které 

jsou známé nebo přístupné osobám v 

kruzích, které se běžně dotyčným druhem 

informací zabývají. 

Takové informace nebo know-how by 

kromě toho měly mít tržní hodnotu, ať už 

skutečnou či potenciální, a jejich 

zveřejnění by pravděpodobně ohrozilo 

legitimní hospodářské zájmy osoba, která 

má obchodní tajemství právoplatně ve své 

moci. Tato definice by měla z podstaty 

věci vylučovat banální informace a neměla 

by se vztahovat na znalosti a dovednosti, 

které zaměstnanci získají v rámci své 

obvyklé pracovní činnosti a které jsou 

známé nebo přístupné osobám v kruzích, 

které se běžně dotyčným druhem informací 

zabývají. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Tato směrnice by neměla ovlivňovat 

právo vyjednávat, uzavírat a uplatňovat 

kolektivní smlouvy a podávat 

pracovněprávní žaloby v souladu 

s právními předpisy a postupy jednotlivých 

členských států, které jsou v souladu 

s právními předpisy Unie. 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10b) Získání nebo zveřejnění obchodního 

tajemství veřejným subjektem, které 

ukládá nebo povoluje, se nepovažuje za 

neoprávněné získání nebo zveřejnění. 

Toto získání nebo zveřejnění by však mělo 

jednoznačně odpovídat pravomoci 

příslušného veřejného subjektu, jejíž 
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překročení by mělo představovat 

protiprávní jednání. 

Odůvodnění 

Je třeba vyjasnit, že získání nebo zveřejnění obchodního tajemství není neoprávněné 

v případě, že žádost o informace ze strany veřejných subjektů stanoví právní předpis. 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) V souladu se zásadou proporcionality 

by opatření a opravné prostředky, jež mají 

chránit obchodní tajemství, měly být 

přizpůsobeny tak, aby splňovaly cíl 

spočívající v hladkém fungování vnitřního 

trhu pro výzkum a inovace, aniž by byly 

ohroženy jiné cíle a zásady veřejného 

zájmu. V tomto ohledu opatření a opravné 

prostředky zajišťují, že příslušné justiční 

orgány berou v úvahu hodnotu obchodního 

tajemství, závažnost jednání vedoucího k 

jeho neoprávněnému získání, použití nebo 

zveřejnění a rovněž dopad tohoto jednání. 

Je třeba taktéž zajistit, aby příslušné 

justiční orgány měly při zvažování zájmů 

účastníků soudního sporu a rovněž zájmů 

třetích stran, případně včetně spotřebitelů, 

prostor pro uvážení. 

(11) V souladu se zásadou proporcionality 

by opatření a opravné prostředky, jež mají 

chránit obchodní tajemství, měly být 

přizpůsobeny tak, aby splňovaly cíl 

spočívající v hladkém fungování vnitřního 

trhu pro výzkum a inovace, zejména svým 

odrazujícím účinkem před neoprávněným 

získáním, použitím a zveřejněním 

obchodního tajemství, aniž by byla 

ohrožena základní práva a svobody nebo 

veřejný zájem, jako je veřejná bezpečnost, 

ochrana spotřebitelů, veřejné zdraví a 

ochrana životního prostředí, a aniž by 

byla negativně ovlivněna mobilita 

pracovníků. V tomto ohledu opatření a 

opravné prostředky zajišťují, že příslušné 

justiční orgány berou v úvahu faktory, jako 

jsou hodnota obchodního tajemství, 

závažnost jednání vedoucího k jeho 

neoprávněnému získání, použití nebo 

zveřejnění a rovněž dopad tohoto jednání. 

Je třeba taktéž zajistit, aby příslušné 

justiční orgány měly při zvažování zájmů 

účastníků soudního sporu a rovněž zájmů 

třetích stran, případně včetně spotřebitelů, 

prostor pro uvážení. 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Hladké fungování vnitřního trhu by 

bylo narušeno, pokud by stanovená 

opatření a opravné prostředky byly použity 

ke sledování nezákonných úmyslů, jež 

nejsou slučitelné s cíli této směrnice. Je 

proto důležité zajistit, aby byly justiční 

orgány zmocněny k ukládání sankcí za 

jejich zneužívání ze strany žalobců, kteří 

nejednají v dobré víře a podají zjevně 

neopodstatněné žaloby. Je rovněž důležité, 

aby stanovená opatření a opravné 

prostředky neomezovaly svobodu projevu 

a informací (která zahrnuje svobodu a 

pluralitu sdělovacích prostředků, jak se 

odráží v článku 11 Listiny základních práv 

Evropské unie) nebo whistleblowing. 

Ochrana obchodního tajemství by se proto 

neměla vztahovat na případy, kdy je 

zveřejnění obchodního tajemství ve 

veřejném zájmu, je-li tím odhaleno 

příslušné pochybení nebo protiprávní 

jednání. 

(12) Hladké fungování vnitřního trhu by 

bylo narušeno, pokud by stanovená 

opatření a opravné prostředky byly použity 

ke sledování nezákonných úmyslů, jako 

například vytváření neodůvodněných 

překážek vnitřního trhu nebo mobility 

pracovníků, jež nejsou slučitelné s cíli této 

směrnice. Je proto důležité zajistit, aby 

byly justiční orgány zmocněny k ukládání 

sankcí za jejich zneužívání ze strany 

žalobců, kteří nejednají v dobré víře a 

podají zjevně neopodstatněné žaloby. Je 

rovněž důležité, aby stanovená opatření a 

opravné prostředky neomezovaly svobodu 

projevu a informací (která zahrnuje 

svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků, 

jak se odráží v článku 11 Listiny 

základních práv Evropské unie) nebo 

whistleblowing. Ochrana obchodního 

tajemství by se proto neměla vztahovat na 

případy, kdy je zveřejnění obchodního 

tajemství ve veřejném zájmu, je-li tím 

odhaleno příslušné pochybení nebo 

protiprávní jednání. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu právní jistoty a vzhledem ke 

skutečnosti, že se očekává, že právoplatní 

majitelé obchodního tajemství postupují s 

řádnou péčí, co se týká zachování 

důvěrnosti jejich cenného obchodního 

tajemství a sledování jeho používání, jeví 

se jako vhodné omezit možnost iniciovat 

opatření na ochranu obchodního tajemství 

(13) Pro zajištění hladkého fungování 

vnitřního trhu pro výzkum a inovace a 
v zájmu právní jistoty a vzhledem ke 

skutečnosti, že se očekává, že právoplatní 

majitelé obchodního tajemství postupují s 

řádnou péčí, co se týká zachování 

důvěrnosti jejich cenného obchodního 

tajemství a sledování jeho používání, jeví 
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na určitou dobu ode dne, k němuž se 

majitelé obchodního tajemství dozvěděli 

nebo mohli dozvědět o neoprávněném 

získání, použití nebo zveřejnění jejich 

obchodního tajemství třetí osobou. 

se jako vhodné omezit možnost iniciovat 

opatření na ochranu obchodního tajemství 

dobu tří let ode dne, k němuž se majitelé 

obchodního tajemství dozvěděli nebo 

mohli dozvědět o neoprávněném získání, 

použití nebo zveřejnění jejich obchodního 

tajemství třetí osobou. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Neoprávněné získání obchodního 

tajemství třetí osobou by pro jeho 

právoplatného majitele mohlo mít ničivé 

účinky, jelikož po jeho zveřejnění již nelze 

obnovit situaci, která existovala před 

ztrátou obchodního tajemství. Proto je 

nezbytné stanovit rychlá a dostupná 

předběžná opatření k okamžitému 

ukončení neoprávněného získávání, 

používání nebo zveřejňování obchodního 

tajemství. Tento opravný prostředek musí 

být k dispozici, aniž by bylo nutno čekat na 

rozhodnutí ve věci samé, přičemž je 

náležitě respektováno právo na obhajobu a 

zásada proporcionality s přihlédnutím k 

charakteristikám daného případu. Nezbytná 

může být rovněž jistota ve výši, která 

postačuje k uhrazení nákladů a újmy 

způsobené žalovanému neopodstatněným 

návrhem, zejména v případě, kdy by 

prodlení způsobilo právoplatnému majiteli 

obchodního tajemství nenapravitelnou 

škodu. 

(15) Neoprávněné získání obchodního 

tajemství třetí osobou by pro jeho 

právoplatného majitele mohlo mít ničivé 

účinky, jelikož po jeho zveřejnění již nelze 

obnovit situaci, která existovala před 

ztrátou obchodního tajemství. Proto je 

nezbytné stanovit rychlá a dostupná 

předběžná opatření k okamžitému 

ukončení neoprávněného získávání, 

používání nebo zveřejňování obchodního 

tajemství, včetně případů, kdy je toto 

obchodní tajemství používáno k 

poskytování služeb. Tento opravný 

prostředek musí být k dispozici, aniž by 

bylo nutno čekat na rozhodnutí ve věci 

samé, přičemž je náležitě respektováno 

právo na obhajobu a zásada proporcionality 

s přihlédnutím k charakteristikám daného 

případu. Nezbytná může být rovněž jistota 

ve výši, která postačuje k uhrazení nákladů 

a újmy způsobené žalovanému 

neopodstatněným návrhem, zejména v 

případě, kdy by prodlení způsobilo 

právoplatnému majiteli obchodního 

tajemství nenapravitelnou škodu. 
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Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Z téhož důvodu je rovněž důležité 

stanovit opatření s cílem zamezit dalšímu 

neoprávněnému používání nebo 

zveřejňování obchodního tajemství. Aby 

byla opatření ukládající zákaz účinná, měla 

by být jejich doba trvání v případě, že 

situace vyžaduje časové omezení, 
dostatečná pro odstranění případné 

obchodní výhody, která mohla třetí osobě 

plynout z neoprávněného získání, použití 

nebo zveřejnění obchodního tajemství. 

Opatření tohoto druhu by nemělo být 

vykonatelné v případě, že informace, na 

něž se původně vztahovalo obchodní 

tajemství, jsou veřejně přístupné z důvodů, 

které nelze přičítat žalovanému. 

(16) Z téhož důvodu je rovněž důležité 

stanovit opatření s cílem zamezit dalšímu 

neoprávněnému používání nebo 

zveřejňování obchodního tajemství. Aby 

byla opatření ukládající zákaz účinná a 

přiměřená, měla by být jejich doba trvání 

dostatečná pro odstranění případné 

obchodní výhody, která mohla třetí osobě 

plynout z neoprávněného získání, použití 

nebo zveřejnění obchodního tajemství, 

včetně případů, kdy je obchodní tajemství 

používání k poskytování služeb, a měla by 

být časově omezena tak, aby se zabránilo 

vytváření neodůvodněných překážek 

hospodářské soutěže na vnitřním trhu. 

Opatření tohoto druhu by nemělo být 

vykonatelné v případě, že informace, na 

něž se původně vztahovalo obchodní 

tajemství, jsou veřejně přístupné z důvodů, 

které nelze přičítat žalovanému. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Obchodní tajemství může být 

neoprávněně použito k navržení, výrobě 

nebo uvádění na trh výrobků či jejich části, 

jež mohou být šířeny na vnitřním trhu, a 

mít tudíž nepříznivý dopad na obchodní 

zájmy majitele obchodního tajemství a 

fungování vnitřního trhu. Pokud má 

dotyčné obchodní tajemství značný dopad 

na jakost, hodnotu nebo cenu výsledného 

výrobku nebo na snížení nákladů, 

usnadnění nebo urychlení procesů jeho 

(17) Obchodní tajemství může být 

neoprávněně použito k navržení, výrobě 

nebo uvádění na trh výrobků či jejich části, 

jež mohou být šířeny na vnitřním trhu, a 

mít tudíž nepříznivý dopad na obchodní 

zájmy majitele obchodního tajemství a 

fungování vnitřního trhu. Pokud bylo 

neoprávněné získání prokázáno a pokud 
má obchodní tajemství značný dopad na 

jakost, hodnotu nebo cenu výsledného 

výrobku nebo na snížení nákladů, 
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výroby či uvádění na trh, je v těchto 

případech důležité zmocnit justiční orgány 

k nařízení náležitých opatření s cílem 

zajistit, aby tyto výrobky nebyly uváděny 

na trh nebo aby z něho byly staženy. 

Vzhledem ke globální povaze obchodu je 

rovněž nutné, aby tato opatření zahrnovala 

zákaz dovozu těchto výrobků do Unie nebo 

jejich skladování za účelem nabízení nebo 

uvádění na trh. S ohledem na zásadu 

proporcionality by nápravná opatření 

neměla znamenat nutně zničení výrobků, 

pokud existují jiné schůdné možnosti, jako 

je úprava výrobku tak, aby byla odstraněna 

vlastnost porušující právo, nebo použití 

výrobků mimo trh, například 

prostřednictvím darování charitativním 

organizacím. 

usnadnění nebo urychlení procesů jeho 

výroby či uvádění na trh, je v těchto 

případech důležité zmocnit justiční orgány 

k nařízení náležitých opatření s cílem 

zajistit, aby tyto výrobky nebyly uváděny 

na trh nebo aby z něho byly staženy. 

Vzhledem ke globální povaze obchodu je 

rovněž nutné, aby tato opatření zahrnovala 

zákaz dovozu těchto výrobků do Unie nebo 

jejich skladování za účelem nabízení nebo 

uvádění na trh. S ohledem na zásadu 

proporcionality by nápravná opatření 

neměla znamenat nutně zničení výrobků, 

pokud existují jiné schůdné možnosti, jako 

je úprava výrobku tak, aby byla odstraněna 

vlastnost porušující právo, nebo použití 

výrobků mimo trh, například 

prostřednictvím darování charitativním 

organizacím. 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Touto směrnicí by nemělo být dotčeno 

uplatňování pravidel hospodářské soutěže, 

zejména článků 101 a 102 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Opatření 

stanovená touto směrnicí by se neměla 

používat k nepatřičnému omezování 

hospodářské soutěže v rozporu se 

Smlouvou. 

(27) Touto směrnicí by nemělo být dotčeno 

uplatňování pravidel hospodářské soutěže, 

zejména článků 101 a 102 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Opatření 

stanovená touto směrnicí by se neměla 

používat k nespravedlivému omezování 

hospodářské soutěže, zpožďování přístupu 

na vnitřní trh nebo vytváření překážek 

mobility pracovníků v rozporu se 

Smlouvou. 

 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Opatřeními přijatými na ochranu 

obchodního tajemství před neoprávněným 

získáním, zveřejněním a použitím by 

nemělo být dotčeno uplatňování jakýchkoli 

jiných příslušných právních předpisů v 

jiných oblastech, včetně práv duševního 

vlastnictví, soukromí, přístupu k 

dokumentům a smluvního práva. Pokud se 

však překrývá oblast působnosti směrnice 

Evropského parlamentu a Rady8 

2004/48/ES a oblast působnosti této 

směrnice, má tato směrnice přednost jako 

lex specialis, 

(28) Opatřeními přijatými na ochranu 

obchodního tajemství před neoprávněným 

získáním, zveřejněním a použitím by 

nemělo být dotčeno uplatňování jakýchkoli 

jiných příslušných právních předpisů v 

jiných oblastech, včetně ochrany životního 

prostředí a odpovědnosti za škodu na 

životním prostředí, ochrany spotřebitele, 

požadavků v oblasti zdraví a bezpečnosti, 

ochrany zdraví, práv duševního vlastnictví, 

soukromí, přístupu k dokumentům a 

informacím či smluvního práva. Pokud se 

však překrývá oblast působnosti směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2004/48/ES8 a oblast působnosti této 

směrnice, má tato směrnice přednost jako 

lex specialis. 

__________________ __________________ 

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. 

věst. L 157, 30.4.2004, s. 45). 

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. 

věst. L 157, 30.4.2004, s. 45). 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Článek 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se 

ochrany obchodního tajemství před 

neoprávněným získáním, zveřejněním a 

použitím. 

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se 

ochrany nejzveřejněného know-how a 

obchodních informací (obchodního 

tajemství) před neoprávněným získáním, 

použitím a zveřejněním. 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

 Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) „obchodním tajemstvím“ rozumí 

informace, které splňují všechny tyto 

požadavky: 

1) „obchodním tajemstvím“ rozumí know-

how a obchodní informace, které splňují 

všechny tyto požadavky: 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) mají komerční hodnotu proto, že jsou 

tajné; 

b) mají skutečnou nebo potenciální 

komerční hodnotu proto, že jsou tajné; 

 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1– písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) osoby, které je mají právoplatně ve své 

moci, podnikly za daných okolností 

přiměřené kroky, aby je udržely v tajnosti; 

c) majitelé obchodního tajemství podnikli 

za daných okolností přiměřené kroky, aby 

je udrželi v tajnosti. 

Odůvodnění 

Nahrazení s cílem zajistit soulad s terminologií používanou v čl. 2 odst. 2. 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. c a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) vztahují se k testům nebo dalším 

tajným datům, jejichž vypracování 

vyžaduje značné úsilí a jejichž 

předložením je podmíněno povolení uvést 

na trh chemické, farmaceutické nebo 

zemědělské výrobky, které používají nové 

chemické látky. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4) „výrobkem porušujícím právo“ rozumí 

výrobek, jehož návrh, jakost, výrobní 

proces nebo uvedení na trh má významný 

prospěch z obchodního tajemství, které 

bylo získáno, použito nebo zveřejněno 

neoprávněně. 

4) „výrobkem porušujícím právo“ rozumí 

výrobek, jehož návrh, jakost, vlastnosti, 

fungování, výrobní proces nebo uvedení 

na trh má prospěch z obchodního tajemství, 

které bylo získáno, použito nebo 

zveřejněno neoprávněně. 

Odůvodnění 

Doplnění pojmů „vlastnosti“ a „fungování“ rozšiřuje hlediska jakosti výrobku. Výrobek by 

měl být považován za výrobek porušující právo, pokud má jakýkoli prospěch ze zneužívání 

obchodního tajemství, bez ohledu na to, jak „významný“ tento prospěch je. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Získání obchodního tajemství bez 

souhlasu jeho majitele se považuje za 

neoprávněné, pokud k němu dojde 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti 
prostřednictvím: 

2. Získání obchodního tajemství bez 

souhlasu jeho majitele se považuje za 

neoprávněné, pokud k němu dojde 

prostřednictvím: 
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Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) neoprávněného přístupu k dokumentům, 

předmětům, materiálům, látkám nebo 

elektronickým souborům, které jsou 

právoplatně v moci majitele obchodního 

tajemství a které obsahují obchodní 

tajemství nebo z nichž lze obchodní 

tajemství odvodit, či jejich zkopírování; 

a) neoprávněného přístupu k dokumentům, 

předmětům, materiálům, látkám nebo 

elektronickým souborům, které jsou 

právoplatně v moci majitele obchodního 

tajemství a které obsahují obchodní 

tajemství; 

Odůvodnění 

Je třeba upřesnit, že majitel obchodního tajemství je chráněn pouze proti neoprávněnému 

získání obchodního tajemství, ale nikoli proti reverznímu inženýrství, které je legální. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Použití nebo zveřejnění obchodního 

tajemství se považuje za neoprávněné, 

pokud se ho dopustí bez souhlasu jeho 

majitele úmyslně nebo z hrubé nedbalosti 

osoba, u níž bylo shledáno, že splňuje 

některou z těchto podmínek: 

3. Použití nebo zveřejnění obchodního 

tajemství se považuje za neoprávněné, 

pokud se ho dopustí bez souhlasu jeho 

majitele osoba, u níž bylo shledáno, že 

splňuje některou z těchto podmínek: 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Použití nebo zveřejnění obchodního 

tajemství se považuje za neoprávněné 

rovněž tehdy, pokud určitá osoba v době 

4. Získání, použití nebo zveřejnění 

obchodního tajemství se považuje za 

neoprávněné rovněž tehdy, pokud určitá 
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jeho použití nebo zveřejnění věděla nebo 

měla za daných okolností vědět, že 

obchodní tajemství bylo získáno od jiné 

osoby, která obchodní tajemství používala 

nebo zveřejnila neoprávněně ve smyslu 

odstavce 3. 

osoba v době jeho získání, použití nebo 

zveřejnění věděla nebo měla za daných 

okolností vědět, že obchodní tajemství bylo 

přímo či nepřímo získáno od jiné osoby, 

která obchodní tajemství používala nebo 

zveřejnila neoprávněně ve smyslu 

odstavce 3. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Za neoprávněné použití obchodního 

tajemství se považuje vědomá a záměrná 

výroba, nabízení nebo uvádění výrobků 

porušujících právo na trh nebo dovoz, 

vývoz či skladování takovýchto výrobků za 

uvedeným účelem. 

5. Za neoprávněné použití obchodního 

tajemství se považuje výroba, nabízení 

nebo uvádění výrobků porušujících právo 

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 použito 

neoprávněně ve smyslu odstavce 3. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Článek 4  

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Získání obchodního tajemství se pokládá 

se legální, pokud k němu došlo těmito 

prostředky: 

1. Získání obchodního tajemství se pokládá 

se legální, pokud k němu došlo těmito 

prostředky: 

a) nezávislý objev nebo vytvoření; a) nezávislý objev nebo vytvoření; 

b) pozorování, zkoumání, demontáž nebo 

testování výrobku nebo předmětu, který 

byl zpřístupněn veřejnosti nebo který je 

právoplatně v držbě osoby, která informace 

získala; 

b) pozorování, zkoumání, demontáž nebo 

testování výrobku nebo předmětu, který 

byl zpřístupněn veřejnosti nebo který je 

právoplatně v držbě osoby, která informace 

získala a není vázána právoplatnou 

povinností omezit získání obchodního 

tajemství; 
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c) výkon práva zástupců pracovníků na 

informování a na projednávání v souladu s 

právními předpisy a/nebo postupy Unie a 

členských států; 

c) výkon práva zástupců pracovníků na 

informování a na projednávání v souladu s 

právními předpisy a/nebo postupy Unie a 

členských států; 

c) jakýkoli jiný postup, který je za daných 

okolností v souladu se zásadami poctivého 

obchodního styku. 

d) jakýkoli jiný postup, který je za daných 

okolností v souladu se zásadami poctivého 

obchodního styku. 

 Získání, použití a zveřejnění obchodního 

tajemství se považuje za oprávněné, 

jestliže je toto získání, použití nebo 

zveřejnění vyžadováno právními předpisy 

Unie nebo členských států a povoleno 

ustanoveními těchto předpisů, přičemž 

jsou ochráněna práva majitele 

obchodního tajemství. 

2. Členské státy zajistí, aby použití 

opatření, postupů a opravných prostředků 

stanovených v této směrnici nebylo možno 

požadovat tehdy, pokud k údajnému 

získání, použití nebo zveřejnění 

obchodního tajemství došlo v některém z 

těchto případů: 

2. Získání, použití nebo zveřejnění 

obchodního tajemství se považuje 

za legální, pokud k údajnému získání, 

použití nebo zveřejnění obchodního 

tajemství došlo v některém z těchto 

případů: 

a) při uplatňování svobody projevu a 

informací v souladu s právem; 

a) při uplatňování svobody projevu a 

informací v souladu s právem; 

b) za účelem odhalení pochybení nebo 

protiprávního jednání žalobce, pokud 

údajné získání, použití nebo zveřejnění 

obchodního tajemství bylo k tomuto 

odhalení nezbytné a žalovaný jednal ve 

veřejném zájmu; 

b) za účelem odhalení pochybení nebo 

protiprávního jednání, pokud údajné 

získání, použití nebo zveřejnění 

obchodního tajemství bylo k tomuto 

odhalení nezbytné a žalovaný jednal ve 

veřejném zájmu; 

c) obchodní tajemství bylo zveřejněno 

pracovníky jejich zástupcům v rámci 

legitimního výkonu jejich zastupitelských 

funkcí; 

c) obchodní tajemství bylo zveřejněno 

pracovníky jejich zástupcům v rámci 

legitimního výkonu jejich zastupitelských 

funkcí v souladu s právními předpisy a 

postupy Unie a členských států; 

d) za účelem splnění mimosmluvního 

závazku; 

 

e) za účelem ochrany oprávněného zájmu. e) za účelem ochrany oprávněného zájmu 

uznaného právními předpisy Unie nebo 

vnitrostátními právními předpisy. 

 2a. Touto směrnicí není dotčeno: 

 a) uplatňování unijních nebo 

vnitrostátních pravidlech, které požadují, 
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aby majitelé tajemství poskytovali ve 

veřejném zájmu informace, včetně 

obchodních tajemství, veřejným orgánům 

pro účely plnění jejich úkolů; 

 b) použití informací, poznatků, kvalifikací 

a dovedností, které zaměstnanci získali 

v předchozím zaměstnání, pokud se na ně 

nevztahuje článek 3.  

 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 3 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zamezuje vytváření překážek pro 

dovolený obchod na vnitřním trhu; 

b) zamezuje vytváření překážek pro 

dovolený obchod, hospodářskou soutěž a 

mobilitu pracovníků na vnitřním trhu; 

 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Článek 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby kroky za účelem 

uplatnění opatření, postupů a opravných 

prostředků stanovených v této směrnici 

mohly být podniknuty nejméně ve lhůtě 

jednoho roku, nejvýše však dvou let ode 

dne, k němuž se žalobce dověděl nebo měl 

dovědět o poslední skutečnosti vedoucí k 

těmto krokům. 

Členské státy zajistí, aby kroky za účelem 

uplatnění opatření, postupů a opravných 

prostředků stanovených v této směrnici 

mohly být podniknuty ve lhůtě tří let ode 

dne, k němuž se žalobce dověděl nebo měl 

dovědět o poslední skutečnosti vedoucí k 

těmto krokům. 
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Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy zajistí, aby účastníci řízení, 

jejich právní zástupci, soudní úředníci, 

svědci, znalci a další osoby účastnící se 

soudního řízení, které se týká 

neoprávněného získání, použití nebo 

zveřejnění obchodního tajemství, nebo 

mající přístup k dokumentům, jež jsou 

součástí tohoto řízení, nesměli použít ani 

zveřejnit obchodní tajemství či údajné 

obchodní tajemství, o němž se dověděli v 

důsledku této účasti nebo přístupu. 

Členské státy zajistí, aby účastníci řízení, 

jejich právní zástupci, soudní úředníci, 

svědci, znalci a další osoby účastnící se 

soudního řízení, které se týká 

neoprávněného získání, použití nebo 

zveřejnění obchodního tajemství, nebo 

mající přístup k dokumentům, jež jsou 

součástí tohoto řízení, nesměli použít ani 

zveřejnit obchodní tajemství či údajné 

obchodní tajemství, o němž se dověděli v 

důsledku této účasti nebo přístupu. Členské 

státy mohou rovněž umožnit příslušným 

soudním orgánům, aby taková opatření 

přijímaly z vlastního podnětu. 

 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povinnost uvedená v prvním pododstavci 

zaniká v kterékoli z těchto situací: 

Povinnost uvedená v prvním pododstavci 

platí až do skončení soudního řízení. 

V každém případě však tato povinnost 

zaniká v kterékoli z těchto situací: 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) je-li v průběhu řízení zjištěno, že údajné 

obchodní tajemství nesplňuje požadavky 

stanovené v čl. 2 odst. 1; 

a) je-li závěrečným rozhodnutím zjištěno, 

že údajné obchodní tajemství nesplňuje 

požadavky stanovené v čl. 2 odst. 1; 
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy rovněž zajistí, aby příslušné 

justiční orgány mohly na základě řádně 

odůvodněné žádosti některého z účastníků 

řízení přijmout zvláštní opatření, která jsou 

nezbytná k zachování důvěrnosti 

obchodního tajemství nebo údajného 

obchodního tajemství použitého nebo 

zmíněného v průběhu soudního řízení, 

které se týká neoprávněného získání, 

použití nebo zveřejnění obchodního 

tajemství. 

Členské státy rovněž zajistí, aby příslušné 

justiční orgány mohly na základě 

odůvodněné žádosti některého z účastníků 

řízení přijmout zvláštní opatření, která jsou 

nezbytná k zachování důvěrnosti 

obchodního tajemství nebo údajného 

obchodního tajemství použitého nebo 

zmíněného v průběhu soudního řízení, 

které se týká neoprávněného získání, 

použití nebo zveřejnění obchodního 

tajemství. Členské státy mohou dále 

zmocnit příslušné soudní orgány k přijetí 

opatření ex officio. 

 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) omezit přístup k dokumentům 

obsahujícím obchodní tajemství, které 

předložili účastníci řízení nebo třetí osoby, 

a to zcela nebo částečně; 

a) omezit přístup k dokumentům 

obsahujícím obchodní tajemství, které 

předložili účastníci řízení nebo třetí osoby, 

a to zcela nebo částečně, pokud k nim mají 

přístup oba účastníci řízení nebo jejich 

zástupci; 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby měly obě strany přístup k informacím, 

které mají zásadní vliv na obsah případu. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) omezit přístup na soudní jednání, pokud 

během něj může být sdělováno obchodní 

tajemství, a k příslušným záznamům nebo 

přepisům. Ve výjimečných případech a s 

výhradou řádného odůvodnění mohou 

příslušné justiční orgány omezit přístup 

účastníků řízení na tato jednání nebo 

nařídit, aby se konala pouze v přítomnosti 

právních zástupců účastníků řízení a 

znalců, kteří podléhají povinnosti 

zachovávat mlčenlivost podle odstavce 1; 

b) omezit přístup na soudní jednání, pokud 

během něj může být obchodní tajemství 

nebo údajné obchodní tajemství 

zveřejněno, a k příslušným záznamům 

nebo přepisům na omezený počet osob, 

pokud na tato soudní jednání a k těmto 

záznamům a přepisům mají neomezený 

přístup alespoň jedna osoba za každého 

účastníka řízení, její příslušný právník 

nebo zástupce a soudní úředníci; 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Příslušné justiční orgány při 

rozhodování, zda žádosti uvedené v 

odstavci 2 vyhoví, či ji zamítnou, a při 

posuzování její přiměřenosti vezmou v 

úvahu oprávněné zájmy účastníků řízení a 

případně třetích osob a možnou újmu 

způsobenou některému účastníkovi řízení a 

případně třetím osobám vyhověním 

dotyčné žádosti, nebo jejím zamítnutím. 

3. Příslušné justiční orgány při 

rozhodování, zda opatření k zachování 

obchodního tajemství přijmou, či ho 

zamítnou, a při posuzování její 

přiměřenosti vezmou v úvahu potřebu 

zajistit právo na účinnou právní ochranu 

a na spravedlivý proces, oprávněné zájmy 

účastníků řízení a případně třetích osob a 

možnou újmu způsobenou některému 

účastníkovi řízení a případně třetím 

osobám vyhověním dotyčné žádosti, nebo 

jejím zamítnutím. 

 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 

justiční orgány mohly na žádost majitele 

(Netýká se českého znění.) 
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obchodního tajemství údajnému 

porušovateli nařídit některé z těchto 

předběžných a zajišťovacích opatření: 

Odůvodnění 

(Netýká se českého znění.)  

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby justiční orgány 

mohly další údajné neoprávněné získávání, 

používání nebo zveřejňování obchodního 

tajemství podmínit složením jistoty, která 

má zajistit poskytnutí náhrady škody 

majiteli obchodního tajemství. 

2. Členské státy zajistí, aby justiční orgány 

mohly vedle opatření uvedených v 

odstavci 1 podmínit další údajné 

neoprávněné používání nebo zveřejňování 

obchodního tajemství složením jistoty, 

která má zajistit poskytnutí náhrady škody 

majiteli obchodního tajemství. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 

justiční orgány měly s ohledem na opatření 

uvedená v článku 9 pravomoc žalobce 

požádat o předložení důkazů, které lze 

považovat za přiměřeně dostupné, aby se 

mohly přesvědčit o tom, že obchodní 

tajemství existuje, že žalobce je 

právoplatným majitelem tohoto 

obchodního tajemství a že obchodní 

tajemství bylo získáno neoprávněně, že 

bylo použito nebo zveřejněno neoprávněně 

nebo že hrozí jeho neoprávněné získání, 

použití nebo zveřejnění. 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 

justiční orgány měly s ohledem na opatření 

uvedená v článku 9 pravomoc žalobce 

požádat o předložení důkazů, které lze 

považovat za přiměřeně dostupné, aby se 

mohly přesvědčit o tom, že je věc 

považována za obchodní tajemství, že 

žalobce je majitelem tohoto obchodního 

tajemství a že obchodní tajemství bylo 

získáno neoprávněně, že bylo použito nebo 

zveřejněno neoprávněně nebo že hrozí jeho 

neoprávněné získání, použití nebo 

zveřejnění. 
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Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 

justiční orgány musely při rozhodování, 

zda žádosti vyhoví, nebo ji zamítnou, a při 

posuzování její přiměřenosti vzít v úvahu 

hodnotu obchodního tajemství, opatření 

přijatá za účelem jeho ochrany, jednání 

žalovaného při jeho získání, zveřejnění 

nebo použití obchodního tajemství, dopad 

jeho neoprávněného zveřejnění nebo 

použití, oprávněné zájmy účastníků řízení a 

případný dopad schválení nebo zamítnutí 

opatření na účastníky řízení, oprávněné 

zájmy třetích osob, veřejný zájem 

a ochranu základních práv, včetně svobody 

projevu a informací. 

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 

justiční orgány musely při rozhodování, 

zda žádosti vyhoví, nebo ji zamítnou, a při 

posuzování její přiměřenosti vzít v úvahu 

všechny relevantní aspekty případu, jako 
je hodnota obchodního tajemství, opatření 

přijatá za účelem jeho ochrany, úmyslné či 

neúmyslné jednání žalovaného při jeho 

získání, zveřejnění nebo použití 

obchodního tajemství, dopad jeho 

neoprávněného zveřejnění nebo použití, 

oprávněné zájmy účastníků řízení a 

případný dopad schválení nebo zamítnutí 

opatření na účastníky řízení, oprávněné 

zájmy třetích osob, veřejný zájem 

a ochranu základních práv, včetně svobody 

projevu a informací. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zajistí, aby příslušné 

justiční orgány mohly předběžná opatření 

uvedená v článku 9 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 

opatření týkají. 

(Netýká se českého znění.) 

Odůvodnění 

(Netýká se českého znění.)  
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Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby v případě 

vydání soudního rozhodnutí, v němž se 

konstatuje, že došlo k neoprávněnému 

získání, použití nebo zveřejnění 

obchodního tajemství, mohly příslušné 

justiční orgány na žádost žalobce 

porušovateli nařídit: 

1. Členské státy zajistí, aby v případě 

vydání soudního rozhodnutí, v němž se 

konstatuje, že došlo k neoprávněnému 

získání, použití nebo zveřejnění 

obchodního tajemství, mohly příslušné 

justiční orgány na žádost žalobce 

porušovateli nařídit jedno nebo více 

z následujících opatření: 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) prohlášení o porušení práv; vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy zajistí, aby příslušné justiční 

orgány při zvažování návrhu na vydání 

příkazů a přijetí nápravných opatření 

stanovených v článku 11 a při posuzování 

jejich přiměřenosti vzaly v úvahu hodnotu 

obchodního tajemství, opatření přijatá za 

účelem jeho ochrany, jednání porušovatele 

při jeho získání, zveřejnění nebo použití, 

dopad jeho neoprávněného zveřejnění nebo 

použití, oprávněné zájmy účastníků řízení a 

možný dopad přijetí či zamítnutí opatření 

na účastníky řízení, oprávněné zájmy 

třetích osob, veřejný zájem a ochranu 

základních práv, včetně svobody projevu a 

informací. 

Členské státy zajistí, aby příslušné justiční 

orgány při zvažování návrhu na vydání 

příkazů a přijetí nápravných opatření 

stanovených v článku 11 a při posuzování 

jejich přiměřenosti byly povinny vzít 

v úvahu konkrétní okolnosti případu. Toto 

posouzení bude podle potřeby zahrnovat 
hodnotu obchodního tajemství, opatření 

přijatá za účelem jeho ochrany, jednání 

porušovatele při jeho získání, zveřejnění 

nebo použití, dopad jeho neoprávněného 

zveřejnění nebo použití, oprávněné zájmy 

účastníků řízení a možný dopad přijetí či 

zamítnutí opatření na účastníky řízení, 

oprávněné zájmy třetích osob, veřejný 
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zájem a ochranu základních práv. 

 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud příslušné orgány omezí dobu trvání 

opatření uvedeného v čl. 11 odst. 1 

písm. a), musí tato doba postačovat 

k odstranění případné obchodní nebo 

ekonomické výhody, která by porušovateli 

mohla plynout z neoprávněného získání, 

zveřejnění nebo použití obchodního 

tajemství. 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 

omezily dobu trvání opatření uvedeného v 

čl. 11 odst. 1 písm. a) tak, aby postačovala 

k odstranění případné obchodní nebo 

ekonomické výhody, která by porušovateli 

mohla plynout z neoprávněného získání, 

zveřejnění nebo použití obchodního 

tajemství. 

Odůvodnění 

Pokud žalovanému ze zneužití už neplyne žádná obchodní výhoda, prodlužování soudního 

zákazu slouží pouze k odrazování a postihu, a přitom brání hospodářské soutěži a inovacím. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Je-li nařízena peněžitá náhrada škody 

místo příkazu uvedeného v čl. 11 odst. 1 

písm. a), nesmí tato peněžitá náhrada 

přesáhnout výši honorářů nebo poplatků, 

jež by byly splatné, pokud by tato osoba 

požádala o povolení k použití dotyčného 

obchodního tajemství, a to za dobu, po 

kterou mohlo být používání tohoto 

obchodního tajemství zakázáno. 

Je-li nařízena peněžitá náhrada škody místo 

příkazu uvedeného v čl. 11 odst. 1 písm. a) 

a b), nesmí tato peněžitá náhrada 

přesáhnout výši honorářů nebo poplatků, 

jež by byly splatné, pokud by tato osoba 

požádala o povolení k použití dotyčného 

obchodního tajemství, a to za dobu, po 

kterou mohlo být používání tohoto 

obchodního tajemství zakázáno. 
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Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 

justiční orgány na návrh poškozené strany 

porušovateli, který věděl nebo měl vědět, 

že se podílí na neoprávněném získání, 

zveřejnění nebo použití obchodního 

tajemství, nařídily, aby majiteli 

obchodního tajemství zaplatil náhradu 

škody, která odpovídá skutečné způsobené 

újmě. 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 

justiční orgány na návrh poškozené strany 

porušovateli, který věděl nebo měl vědět, 

že se podílí na neoprávněném získání, 

zveřejnění nebo použití obchodního 

tajemství, nařídily, aby majiteli 

obchodního tajemství zaplatil náhradu 

škody, která bude přiměřená vlastní újmě 

způsobené v důsledku neoprávněného 

jednání. 

 Členské státy mohou v souladu se svými 

vnitrostátními právními předpisy a 

postupy omezit odpovědnost za škody 

zaměstnanců vůči jejich zaměstnavatelům 

za neoprávněné získání, použití nebo 

zveřejnění obchodního tajemství 

zaměstnavatele, pokud jednají neúmyslně. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Při rozhodování, zda nařídit informační 

opatření, a při posuzování jeho přiměřenosti 

vezmou příslušné justiční orgány v úvahu 

možné narušení soukromí nebo poškození 

pověsti porušovatele, je-li jím fyzická 

osoba, v důsledku tohoto opatření a rovněž 

hodnotu obchodního tajemství, jednání 

porušovatele při jeho získání, zveřejnění 

nebo použití, dopad jeho neoprávněného 

zveřejnění nebo použití a pravděpodobnost 

jeho dalšího neoprávněného používání nebo 

zveřejňování ze strany porušovatele. 

3. Při rozhodování, zda nařídit opatření 

uvedené v odstavci 1, a při posuzování jeho 

přiměřenosti vezmou příslušné justiční 

orgány v úvahu skutečnost, zda by 

informace o porušovateli umožnila zjistit 

totožnost konkrétní fyzické osoby a pokud 

ano, zda by zveřejnění této informace bylo 

odůvodněné, zejména s ohledem na tato 

kritéria: možné narušení soukromí nebo 

poškození pověsti porušovatele v důsledku 

tohoto opatření, jednání porušovatele při 

získání, použití nebo zveřejnění daného 

obchodního tajemství a pravděpodobnost 

jeho dalšího neoprávněného používání nebo 
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zveřejňování ze strany porušovatele. 
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