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Zpátky do školy
CZ: Zveřejnění fotky
zloděje na internetu je
nezákonné
SK: Podpora
odpadového
hospodárstva
EU: Možnost vystavovat
faktury v cizím jazyce

Prázdniny proletěly přímo tryskem a už jsme (alespoň my
požehnaní ratolestmi školního věku) zase ve vleku školního
zvonění, úkolů, škol v přírodě, rozvrhů hodin, kroužků,
soustředění, rodičovských schůzek a podobných kratochvílí.
S nostalgií vzpomínám na dobu, kdy mi prázdniny připadaly
nekonečné a závěrem srpna jsem se opravdu a upřímně těšila do
školy. Teď máme už v květnu celé prázdniny rozplánované víkend
po víkendu a je mi jasné, že stejně nestihneme všechno, co jsem
na léto plánovala sobě i za mnou vláčené rodině. Ale nakonec
jsme toho stihli docela dost, dokonce i trochu odpočívat. Poslední
kvartál bývá tradičně i pracovně zběsilý, takže doufám, že přes léto
všichni načerpali síly a všem čtenářům a nám samým přeji,
abychom ho přežili ve zdraví a s lehkostí.
Veronika Odrobinová

strana 1

dvořák || hager & partners

NEWSLETTER 4 | 2016

CZ: Omezení prodejní doby obchodů
o svátcích
Zákon o prodejní době v maloobchodě
a velkoobchodě, zakazující o vybraných svátcích prodávat v prodejnách
s prodejní plochou přesahující 200 m2,
nabyde účinnosti 1. 10. 2016. (TJ)
CZ: Neomezený nárok cestujících na
úhradu
Nejvyšší soud ČR odmítl omezení
práva spotřebitele na zaplacení celé
částky uhrazené za zájezd vůči
pojišťovně. Podle Nejvyššího soudu
nemůže
limit
pojistného
plnění
sjednaný v pojistné smlouvě mezi
cestovní kanceláří a pojišťovnou
omezit právo spotřebitele, který
uzavřel s cestovní kanceláří smlouvu
o zájezdu, na zaplacení celé částky
uhrazené za zájezd vůči pojišťovně.
(DV)
SK: Nadobudnutie nehnuteľnosti
v dobrej viere
Podľa nálezu Ústavného súdu SR je
potrebné
poskytnúť
ochranu
nadobúdateľovi vlastníckeho práva
v dobrej viere, ak nehnuteľnosť
prevádzal nevlastník, pretože nie je
schopný zistiť, akým spôsobom vec
nadobudol. (KL)
CZ: Nová povinnost poskytovatelů
připojení k internetu
Od 15. 6. 2017 budou poskytovatelé
připojení k internetu povinni zamezit
přístup k internetovým stránkám
s nepovolenými internetovými hrami,
a to do 15 dnů ode dne zveřejnění
v příslušném seznamu. (JV)
CZ: Nová přestupková úprava
Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen nový
přestupkový zákon a přestupkový řád.
Oba předpisy nabývají účinnosti dne
1. 7. 2017
a
nahradí
současný
přestupkový zákon. (MR)
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CZ: Zveřejnění fotky zloděje na
internetu je nezákonné
Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího správního
vyplývá, že i zloděj má právo na soukromí.

soudu

Za fotografii zveřejněnou na sociální síti (v konkrétním případě šlo
o Facebook), která byla pořízena ze záznamu z bezpečnostní
kamery zachycující osobu podezřelou z krádeže, hrozí pokuta za
porušení zákona o ochraně osobních údajů. Nejvyšší správní soud
v případě použití fotografie krádeže elektrokola z obchodu
konstatoval, že účelem provozování kamerových systémů při
ochraně majetku není pořizování záznamů pro jejich budoucí
zveřejnění, ale pouze pro eventuální předání k tomu určeným
orgánům k dalším úkonům. Záběry z kamery lze tedy poskytnout
policii, nelze je nicméně použít pro hledání pachatele vlastními
silami (i pokud je díky takovému zveřejnění pachatel nalezen).
Nejvyšší správní soud uzavřel, že takové zveřejnění není nezbytné
pro ochranu práv správce ve smyslu zákona o ochraně osobních
údajů a jakékoli další nakládání s osobními údaji takto
shromážděnými bez souhlasu dotčených subjektů nelze ničím
odůvodnit.
Petra Konečná
EU: Nové povinnosti při vysílání zaměstnanců
Připravovaná novela implementující směrnici 96/71/ES zavede nové
evidenční povinnosti pro zaměstnavatele a povinnost dodržovat pro
zaměstnance výhodnější z pracovních podmínek země vyslání resp.
země původu. (JStr)
SK: Premlčanie nároku
Ústavný súd SR (sp. zn. II. ÚS 637/2015) potvrdil, že ak nedošlo
k porušeniu
povinností
uložených
Obchodným
zákonníkom,
zodpovednosť za škodu spôsobenú týmto porušením sa posudzuje podľa
všeobecnej právnej úpravy zodpovednosti za škodu podľa Občianskeho
zákonníka. (SL)
CZ: Prominutí pokuty za neodevzdané kontrolní hlášení
Od účinnosti novely zákona o DPH 29. 7. 2016 jsou finanční úřady
oprávněny prominout pokutu za neodevzdání kontrolního hlášení k DPH.
(TM)
EÚ: Štít na ochranu osobných údajov
USA sa znovu považuje za štát, ktorý poskytuje primeranú ochranu
osobných údajov. Prenos osobných údajov je od 12. 7. 2016
jednoduchší. Štít predstavuje pravidlá, ktoré chránia fyzickú osobu pri
prenose jej osobných údajov do USA. (JS)
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CZ: Návrh novely zákona
o podnikání na kapitálovém trhu
Novela implementuje nové evropské
předpisy. V reakci na technický pokrok
se zavádí nová obchodní platforma a
reguluje
se
vysokofrekvenční
obchodování. Úpravou informačních
povinností a pravidel jednání se
zákazníky
se
zvyšuje
ochrana
investorů. (LZ)
CZ: Pozor na sjednávání dodatků ke
smlouvě o dílo
Při změně díla je třeba pamatovat i na
změnu termínu plnění. V opačném
případě by objednatel mohl dle
Nejvyššího
soudu
ČR
platně
požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu za prodlení s provedením díla,
a to i pokud objednatel otálel se
změnou smlouvy. (VF)
SK: Platobné rozkazy od 1. 1. 2017
po novom
Ministerstvo spravodlivosti si od
návrhu zákona o upomínacom konaní
(aktuálne
po
ukončení
medzirezortného pripomienkového konania)
sľubuje rýchlejšie a efektívnejšie
vydávanie
platobných
rozkazov.
(PSM)
EU: Možnost vystavovat faktury
v cizím jazyce
Soudní dvůr EU rozhodl, že státy
nesmí
požadovat
vystavování
přeshraničních faktur výlučně v jednom konkrétním jazyce (rozsudek C15/15). (TP)
CZ: Novelizace zákona o veřejných
rejstřících
Projednává se zákon, který zavede
evidenci skutečných majitelů právnických osob zapsaných do veřejného
rejstříku. Evidence bude neveřejným
seznamem vedeným rejstříkovým
soudem. Přístup budou mít zejména
banky, soudy, orgány činné v trestním
řízení a některé další orgány. (MABB)
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Personal
JUDr. Tomáš Richter Urban | Advokát | Bratislava
Tím našej advokátskej kancelárie v Bratislave posilňuje od 5. septembra
2016 Tomáš Richter Urban. Tomáš sa vo svojej praxi zameriava
predovšetkým na oblasti private equity, bankovníctva a financií,
obchodných zmlúv a M&A transakcií.
Naposledy pôsobil ako advokát v advokátskej
kancelárii Čechová & Partners. Predtým Tomáš
pracoval v právnej firme Clifford Chance a
v advokátskej kancelárii Balcar Polanský
Eversheds. V rámci tzv. secondment pôsobil
v koncerne Tyco International na pozícii
regional counsel pre Východnú Európu.

Mark your diary
Mazars a advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners si Vás dovolují
srdečně pozvat na odborný seminář na téma:

Výpověď – od správné personální praxe
po vyhraný soud
Datum:

20. 10. 2016, od 9 hodin

Místo:

konferenční centrum hotelu Alwyn, Vítkova 26/151, Praha 8

Lektoři:

Tomáš Jelínek a Tomáš Procházka, Dvořák Hager
& Partners, Gabriela Ivanco, Mazars

Registrace:

petra.vyskocilova@dhplegal.com

Účastnický poplatek:

750 Kč na osobu (bez DPH)

Dvořák Hager & Partners členem České Compliance Asociace
Naše advokátní kancelář se v červnu 2016 stala členem České
Compliance Asociace (ČCA). Asociace sdružuje subjekty a odborníky
v oblasti regulatoriky a compliance. Jejími členy jsou korporátní instituce
i fyzické osoby s tímto odborným zaměřením. Poradenství ve sféře
regulatoriky a compliance je jednou z významných oblastí naší praxe.
Dvořák Hager & Partners v ČCA reprezentuje Zlata Kunešová, která je
členkou výkonné rady ČCA a podílela se také na jejím založení a rozvoji
činností.
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CZ: Stanovisko ÚOOÚ k evidenci
návštěvníků

SK: Aktivácia elektronických schránok pre právnické osoby
posunutá na 1. 1. 2017

Podle nového stanoviska ÚOOÚ
č. 3/2016 je přípustné od návštěvníků
veřejností běžně neužívaných budov
požadovat pro identifikaci a evidenci
pouze jméno a příjmení a evidovat
druh osobního průkazu a jeho číslo.
Kopírování takových dokladů zásadně
přípustné není. (RM)

Najneskôr od 1. 1. 2017 začnú úrady podnikateľom zasielať dokumenty
do ich elektronických schránok a táto forma doručenia bude mať
rovnaké právne účinky ako písomná. (MAB)

SK: Podpora odpadového
hospodárstva
Ministerstvo
životného
prostredia
zverejnilo nový program podpory
odpadového hospodárstva v rokoch
2014 až 2020. Podporované budú
mimo iného triedenie, recyklácia
a opätovné použitie ako aj nakladanie
s nebezpečnými odpadmi. (BH)
CZ: Návrh zákona o prokazování
původu majetku
Poslanecká sněmovna schválila návrh
zákona o prokazování původu majetku. Správce daně může požadovat
prokázání příjmů poplatníka odpovídajících jeho jmění nebo spotřebě.
Ve vztahu k neprokázanému rozdílu
pak může stanovit daň podle pomůcek
a uplatnit penále. (SD)
CZ: Nový zákon o spotřebitelském
úvěru nabude účinnosti 1. 12. 2016
Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských
úvěrů
včetně
tzv.
„mikropůjček“ se musí pořídit nové
přísné regulaci. Poskytovatelé, kteří
chtějí v této činnosti pokračovat, musí
ČNB jako nového regulátora požádat
o povolení do 1. 3. 2017. (KJ)
CZ: Veřejné zakázky a zaknihované
akcie
Dle nového zákona o zadávání
veřejných zakázek může zadavatel ze
zadávacího řízení (ZŘ) vyloučit
účastníka, který nemá výlučně
zaknihované akcie. Pro účastníky ZŘ
lze doporučit, aby do 1. 10. 2016 své
akcie přeměnili na zaknihované. (JM)
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CZ: Překlady důkazů v soudním řízení
Nejvyšší soud ČR rozhodl, že cizojazyčné listiny, o jejichž obsahu není
pochyb (např. výpis z bankovního účtu), není potřeba automaticky
překládat do českého jazyka. Přeložit se však musí, pokud to požaduje
účastník řízení. (ER)
CZ: Přístup na komunikace nelze omezit vyhláškou obce
Dle rozhodnutí Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 18/16 nelze veřejný
přístup na účelové komunikace a provoz na nich upravovat či omezovat
formou obecně závazné vyhlášky, a to ani, když je komunikace ve
vlastnictví obce. (KD)
CZ: Nový celní zákon od 29. 7. 2016
Cílem zákona je sladění české právní úpravy s Celním kodexem EU
včetně zavedení moderních nástrojů a technologií v celním řízení.
K novinkám patří i možnost požádat o opakované použití jistoty
k zajištění cla namísto jejího uvolnění. (LL)
CZ: Elektronická evidence tržeb (EET) a spropitné
Pro rozlišení, zda spropitné podléhá EET, je stěžejní, zda zůstává
zaměstnanci jako příjem přijatý v souvislosti s výkonem závislé činnosti
nebo zaměstnavateli jako příjem z provozování zařízení. V obou
případech se příjem daní, avšak pouze ten druhý podléhá evidenční
povinnosti. (LKu)

Autoři | (AJ) Achim Jähnke | (AT) Annamária Tóthová | (BH) Bernhard Hager | (DV) Dominika Veselá | (ER)
Eva Ruhswurmová | (JKol) Jana Kolářová | (JK) Jan Krampera | (JS) Jana Sapáková | (JM) Jiří Mačát | (JStr)
Jitka Stránská | (JŠ) Jiří Šmatlák | (JV) Jakub Verlík | (KD) Kateřina Demová | (KJ) Katarína Jendželovská |
(KL) Katarína Liebscherová | (LKu) Lucie Kubínyiová | (LL) Lucia Luptáková | (LZ) Lukáš Zahrádka | (MABB)
Marek Bomba | (MAB) Martin Baraniak | (MG) Martin Gřešák | (MSA) Mária Sadloňová | (MŠ) Martina
Šumavská | (MR) Michal Růžička | (NJ) Natália Jánošková | (PP) Peter Perniš | (PKc) Petra Konečná | (PŠM)
Petra Štrbová Marková | (RM) Radek Matouš | (SD) Stanislav Dvořák | (SL) Simona Laktišová | (SS) Stanislav
Servus | (TL) Tereza Leníčková | (TJ) Tomáš Jelínek | (TM) Tomáš Mls | (TP) Tomáš Procházka | (VF)
Vojtěch Faltus | (VO) Veronika Odrobinová | (ZK) Zlata Kunešová | (ZH) Zuzana Hnátová

Dvořák Hager & Partners
Česká republika

Dvořák Hager & Partners
Slovensko

Oasis Florenc, Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
Česká republika

Cintorínska ul. 3/a
811 08 Bratislava
Slovensko

tel.: +420 255 706 500
fax: +420 255 706 550
e-mail: praha@dhplegal.com
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