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III. Obchodné tajomstvo

V prípade, že informácia klasifikovaná po urèitú
dobu ako utajovaná vznikne alebo sa získa na
základe tejto Dohody, každá zo zmluvných strán
a jej úèastníci budú chráni• takú informáciu
v súlade s príslušnými zákonmi, právnymi
predpismi a správnou praxou. Informáciu možno
kvalifikova• ako „obchodné tajomstvo“, ak môže

osoba majúca takú informáciu z nej ma• ekonomický prospech alebo môže získa• konkurenènú
výhodu proti tým, ktorí takú informáciu nemajú,
prièom informácia nie je všeobecne známa alebo
verejne dostupná z iných zdrojov, a vlastník
predtým túto informáciu neurobil prístupnú bez
toho, aby pre òu urèil povinnos• zaobchádza• s òou
ako s utajovanou.

SPOLOÈNÝ FOND
1. Obe zmluvné strany poskytnú, za predpokladu,
že budú ma• príslušné finanèné prostriedky,
rovnaké roèné príspevky do Spoloèného fondu.
Ich výška sa spresní a dohodne písomnou
cestou.
2. V rozsahu, ktorý je v súlade s národnými zákonmi a právnymi predpismi, obe zmluvné strany urobia príslušné opatrenia na zabezpeèenie
peòažnej integrity Spoloèného fondu umiestnením fondov na úroèené úèty.
3. Zmluvné strany budú ma• rovnocenné postavenie pri správe Spoloèného fondu. Postupy
potrebné pre správu Spoloèného fondu a využívanie fondov pre rozvoj, organizáciu a podporu
vedecko-technickej spolupráce by mali by• èo
najjednoduchšie a èo najúèinejšie.
4. Finanèné prostriedky Spoloèného fondu spravujú výkonné orgány, o ktorých hovorí èlánok
XI.
5. Administratívne výdavky na èinnos• Spoloènej
rady sa uhrádzajú zo sumy vzniknutej z úrokov
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vkladov v Spoloènom fonde. Ak prostriedky
vzniknuté z úrokových výnosov nebudú dostatoèné, možno chýbajúcu sumu požièa• priamo
zo samotného Spoloèného fondu.
6. Založenie a funkcia Spoloèného fondu nesmie
bráni• spolupracujúcim organizáciám oboch
štátov zmluvných strán zaobstara• si osobitné
dopåòajúce finanèné prostriedky na spoluprácu. Spolupracujúce organizácie s osobitnými finanènými zdrojmi nie sú vyòaté z úèasti na
spolupráci financovanej zo Spoloèného fondu.
7. Všetky ïalšie špecifické opatrenia pre správu
a využívanie Spoloèného fondu a pre splátku
dlhu (pozri bod 5) sa musia dohodnú• medzi
zmluvnými stranami.
8. V prípade, že táto Dohoda bude ukonèená alebo
vyprší, obe zmluvné strany sa dohodnú
o vhodnom použití zostávajúcich finanèných
prostriedkov Spoloèného fondu.

