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Novinky v kanceláři
…

Pravidla a postihy (ne)legálního stahování
V moderním světě se

Legálně

stahovat

při

Již tradičně patří měsíc září

stahování digitálního obsahu

dodržení dalších podmínek

konferencím a seminářům,

stalo běžnou součástí našich

možné

pořádaným jak v České

životů. Je však tato činnost

seriály, které se již dostali do

republice, tak v zahraničí.

legální? Na první pohled

české produkce. Co však

Tento rok se kolega Mgr.

jednoduchá otázka, na kterou

v žádném

Robert Tschöpl účastní

však jednoduchou odpověď

legální

rozhodně nečekejte. Abychom

placených softwarů bez toho,

zvané

Vám na tuto otázku mohli

aniž bychom za to zaplatili

Anwaltszukunftkongress,

alespoň částečně odpovědět,

licenční poplatky.

konané v Düsseldorfu,

hudbu,

je
filmy

případě
je

a

není

stahování

každoročně pořádané akce

věnované aktuálním
tématům a vývoji
advokacie. V německém
Stuttgartu pak kolega
navštíví také ADAC
Juristenkongress, velmi
přínosný pro naši
advokátní praxi. V České
republice pak nemůže
Kdo bude digitální obsah
stahovat?

musíme vyřešit několik
dílčích otázek:

Dle ustanovení § 30 odst. 1

Jaký obsah bude stahován?

zákona č. 121/2000 Sb.,

chybět naše zastoupení na
semináři každoročně
pořádaném Českou
kanceláří pojistitelů.
…

Existuje velké množství druhů

autorský zákon, ve znění

digitálních souborů, které si

pozdějších předpisů (dále jen

Zároveň informujeme, že

dnes

„AZ“), může z internetu

náš tým se rozšířil o novou

internetu stáhnout. Mezi ty

legálně digitální obsah (díla

advokátní koncipientku,

nejčastěji stahované pak ale

chráněná autorským

slečnu Mgr. Martinu

určitě

seriály,

zákonem) stahovat, a to za

Endlovou. Martina rozšíří

hudba a nejrůznější programy.

splnění dalších podmínek,

náš tým německy

pouze fyzická osoba. Bude-li

hovořících právníků.

můžeme

patří

běžně

filmy,

na

Věříme, že se jí u nás bude
líbit!
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si tedy právnická osoba chtít

digitálního obsahu nezbytné

podmínky, aby nedošlo

stáhnout např. film, aniž by

dát si pozor, zda je digitální

k nelegálnímu stahování

došlo k zaplacení licenčních

obsah pouze stahován nebo je

digitálního obsahu. V případě,

poplatků, bude tak činit

zároveň i sdílen, tedy

že nelegálně stahujete

nelegálně.

zpřístupňován ostatním

digitální obsah, vystavujete se

uživatelům sítě. V případě, že

nejen možnosti uložení sankce

je obsah zároveň sdílen, se již

za přestupek nebo trestný čin,

jedná o stahování nelegální.

ale také se vůči Vám může

Dle autorského zákona je dále

Možná si teď říkáte, že se Vás

autor digitálního obsahu

nezbytné, aby se jednalo o

toto netýká, Vy přeci nikdy

domáhat náhrady škody či

stahování „pro svou osobní

nenahráváte digitální obsah

vydání bezdůvodného

potřebu“. Použijeme-li opět

na datová úložiště, kde by byl

obohacení.

příklad se stažením filmu, pak

dostupný i jiným uživatelům,

pod tento pojem bude spadat

a tak Vás možná překvapí, že

shlédnutí filmu ve

ke sdílení digitálního obsahu

Vašem soukromí, a to i za

může dojít i nevědomky,

přítomnosti osob Vám

např. při využití tzv. peer-to-

blízkých (příbuzní, kamarádi

peer sítí jako je BitTorrent. Při

atd.).

použití těchto sítí totiž

Za jakým účelem bude
digitální obsah stahován?

uživatel digitální obsah nejen
Jakým způsobem bude

stahuje, ale zároveň jej i sdílí.

digitální obsah stahován?
Vždy je tedy třeba dodržet
V tomto případě je při
samotném stahování

všechny výše uvedené

Pokud jste v našem článku
nenašli odpověď na Vaši
otázku ohledně legálnosti
stahování digitálních obsahu
nebo již k nelegálnímu
stahování došlo a Vy si s touto
situací nevíte rady, neváhejte
se na nás obrátit.
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Ručí jednatelé za dluhy společnosti?
Jednatel, jako statutární orgán

dosáhnout

své

výkonu funkce, ačkoli byl

společnosti

ručením

pohledávky z majetku společnosti

povinen škodu nahradit, ručí

omezeným, je povinen svoji

pro její platební neschopnost nebo

věřiteli právnické osoby za její

funkci vykonávat s nezbytnou

z důvodu, že společnost zastavila

dluhy v rozsahu, v jakém

loajalitou,

platby. Rozsah ručení je omezen

škodu neuhradil.“

s

s

potřebnými

uspokojení

znalostmi a pečlivostí. Pokud

rozsahem

dojde k rozhodnutí o úpadku

představenstva

s.r.o., může se stát, že jednatel

škody…“. Nejvyšší soud k

bude ručit za řádné splnění

tomuto ustanovení dále v

některých

povinností

rozsudku ze dne 27. 11. 2014, č.

bude-li

j. 29 Cdo 3158/2013, upřesnil,

prokázáno, že jednal v rozporu

že „Jednatel může ručit za

s péčí řádného hospodáře a

(jakékoliv)

neučinil

společnosti pouze do výše

společnosti,

vše

potřebné

k

odvrácení úpadku.

povinnosti
k

členů
náhradě

závazky

způsobené škody, a to pouze
za předpokladu, že porušil

Předchozí právní úprava

povinnosti při výkonu funkce

Dříve bylo ručení jednatele

a že škoda vznikla v příčinné

upraveno v § 194 odst. 6

souvislosti

zákona

porušením.“

č.

523/1991

Sb.,

obchodním

zákoníku,

následovně:

„Členové

s

tímto

Aktuální úprava

společnosti za škodu, ručí za

89/2012

závazky společnosti společně a

zákoníku: „Nenahradil-li člen

nerozdílně, jestliže odpovědný

voleného orgánu právnické

člen

osobě škodu, kterou jí způsobil

neuhradil a věřitelé nemohou

porušením

Nově

se

ovšem

zakládá

vyvratitelná domněnka o tom,
že

kdo nejedná dle péče

řádného

hospodáře,

jedná

nedbale. Pokud jednatel jedná
nedbale, odpovídá za škodu a
ručí

věřitelům

za

dluhy.

Pokud by tedy jednatel ve své
funkci

zanedbal

placení

například

pohledávek,

ručí

namísto společnosti za dluh,
který v důsledku prodlení
rozsahu,

Podle § 159 odst. 3 zákona č.

škodu

úprava od staré až tolik neliší.

společnosti vzniknul, a to v

představenstva, kteří odpovídají

představenstva

Zdá se, že se nová právní

Sb.,

občanského

povinnosti

při

neuhradil.

v

jakém
S

charakteristiku

škodu

ohledem

na

institutu

ručení, jednatel ručí až ve
chvíli, kdy se věřitel nemůže
domoci plnění po společnosti.
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Fenomén jménem bitcoin – existuje právní regulace?
Bitcoin, měna elektronického

do

prostředí. Nejedná se o mince nebo

investovat. I výnosy z Bitcoinů

bezhotovostní

bankovky, neboť Bitcoin nemá

však podléhají zdanění.

elektronické

fyzickou podobu. Nevztahují se na

Zdanění

něj pravidla klasických měn. Na
druhou stranu je však nutno říci, že
Bitcoin je předmětem vlastnického

této

digitální

Bitcoinu

v současné

české

měny

platebním styku se nejedná o
peníze,
peníze

ani

o

není

investiční nástroje. Podle ČNB

právní

tak Bitcoin není platebním

úpravě zakotveno speciálními

nástrojem.

zákony

však neodpovídá skutečnost,

a

je

tedy

nutné

Tomuto

závěru

aplikovat obecná pravidla pro

že už mnoho internetových

daň z příjmů. Sazba této daně

obchodů umožňuje za zboží či

je v současné době ve výši

služby

15 %. Pokud jsme si například

Bitcoinem (např. Alza), ale i

na začátku koupili bitcoiny

ostatními

v hodnotě 100.000 Kč a jejich

kryptoměnami,

Bitcoin v poslední době dostál

hodnota stoupla na 500.000 Kč,

měny fakticky uznaly jako

oblibě především z důvodu, že

zaplatíme daň ve výši 15 %

platební nástroj.

se jeho hodnota dokázala za

z částky 400.000 Kč.

práva a tudíž je chráněn proti
zásahům ostatních osob do
vlastnického práva majitele Bitcoinu.

Bitcoin a daně

několik

málo

než ztisícinásobit.

let

více

S vidinou

velkých výnosů se tak objevují
další a další nadšenci ochotni

zaplatit
méně

nejen
známými

čímž

tyto

Rizika spojená s Bitcoinem

Česká národní banka se zatím
nechystá

proti

Bitcoinu

Nečinnost

ČNB

však

zakročit a nadále si stojí za

příznivcům Bitcoinu zpravidla

názorem, že podle zákona o

vyhovuje.

Díky

tomu
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nepodléhá

obchodování

Dědění Bitcoinu

Bitcoin byl zneužit k legalizaci

s bitcoiny žádnému povolení
ani

regulaci

či

Současné

dohledu

dědické

právo

výnosů

z trestné

známé

jako

činnosti

tzv.

praní

centrální banky. Nikdo přísně

ignoruje digitální jmění. České

špinavých peněz. Právě zákon

nekontroluje pohyby a správu

zákony vůbec nepamatují na

č. 253/2008 Sb., o některých

této

virtuální majetek, který po

opatřeních

smrti

zůstává

výnosů z trestné činnosti jako

virtuální

druhou

měny.

Na

stranu

není

zůstavitele

proti

legalizaci

obchodování chráněno státní

nevypořádán.

Potenciální

jeden z mála upravuje alespoň

garancí

nebo

dědicové tak mohou přijít až o

pojem virtuální měna, kterou

předpisy.

Bitcoin

několik

miliónů

se pro účely tohoto zákona

nehmotnou movitou a ač se

Pozůstalí

se

řadí mezi tzv. kryptoměny,

majetku často ani nedozvědí a

uchovávaná

není

notáři

právními

považován

v pravém

je

za

slova

věcí

měnu

virtuálním

Bitcoiny

předmětem
práva

mohou

jakékoliv

digitálním

nemá emitenta, a která není
peněžním prostředkem podle
zákona o platebním styku, ale

být
jiné

Kromě

nehmotné věci. To znamená,
že

je

vlastnictví

chráněno
ostatních

osob

pověstí,

zásahům
do

našeho

speciální

věcí,

úprava

výnosnosti

neboť

byl

již

činnosti. Tzv. peněženky, ve
kterých se bitcoiny ukládají,

bitcoinů je tedy trestná jako
jiných

zboží nebo služby i jinou

mnohokrát zneužit k trestné

vlastnického práva. Krádež
krádež

rychlé

je přijímána jako platba za

proslul Bitcoin také negativní

Bitcoinu

proti

lze

ale

zřídit

prokázání

zatím

bez

jakéhokoli

totožnosti

dohledání

neexistuje.

a

majitele

bitcoinového účtu je tak velmi
složité.

osobou odlišnou od jejího
emitenta.
Konkrétní
Bitcoinu

právní
prozatím

dalšímu rozšíření, neboť právě
neregulace

a

společnosti

ale

přílišné riziko.
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Kriminalita spojená
s Bitcoinem

vlastnického

jako

jednotka

ohledu na to, zda má nebo

která se dotýkají klasických
měn.

elektronicky

prozatím

majetku pátrat.

Nevztahují se na něj pravidla,

rozumí

nemají

povinnost

smyslu.

o

korun.

Tel.: +43 193 025 3010

i

občany

