Pozvánka na seminář Ochrana a využití obchodního tajemství



Datum konání: 11. 6. 2018, 9:00 – 13:00 hod.
Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1

V červnu 2018 by měla být do českého práva implementována směrnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 943/2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního
tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.
Jak se nová směrnice dotkne vašeho podnikání a jaké příležitosti nabízí? Jaká obchodní tajemství v
právním smyslu vlastní vaše firma? Jaká je jejich komerční hodnota? Jak je můžete účinně chránit a
získat z nich maximální užitek? Kdy jsou vhodnější jiné způsoby ochrany? Co dělat v případě zneužití
obchodního tajemství? Na co si dávat pozor v kontaktu s veřejnou správou? Tyto a řadu dalších,
souvisejících otázek si můžete ujasnit s pomocí našeho semináře.
Určeno pro:
 manažery a majitele obchodních společností


inovativní firmy



podnikatele



exportéry

Přednášející:
Mgr. Filip Hajný - advokát v Praze s generální praxí a zaměřením na přístup k informacím, jejich využití a
ochranu
Program:


Právní úprava obchodního tajemství - mezinárodní, evropská, česká



Co lze a co nelze chránit jako obchodní tajemství?



Možnosti a způsoby ochrany



Hodnota obchodního tajemství



Licence a další způsoby nakládání s obchodním tajemstvím



Porušení a zneužití obchodního tajemství - možnosti nápravy



Souvislosti s dalšími nehmotnými právy - know-how, patenty, užitné vzory, autorská práva aj.



Obchodní tajemství a veřejná správa - svobodný přístup k informacím, registr smluv, veřejné
zakázky



Případové studie

Cena: 3.000,- (vč. 21% DPH) - poskytujeme členské slevy nebo slevy pro více kolegů z jedné společnosti
více informací, podrobnější program a registrace ZDE nebo na www.icc-cr.cz
Zaregistrovaný na MHMP dne 24. 9. 1999 dle ust. § 20i, odst. 2, zák. č. 47/1992 Sb., pod registračním číslem 118/99.
Vedený ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 58660.

Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice
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