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Novinky v kanceláři  
… 

 

Dovolujeme si Vás 

informovat, že náš kolega, 

Mgr. Robert Tschöpl, byl 

jako odborník na spornou 

obchodní agendu se 

zahraničním přesahem 

zapsán jako advokát mezi 

rozhodce stálého 

Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární 

komoře České republiky 

v Praze. Gratulujeme! 

         … 

Nařízení GDPR neminulo 

ani naši advokátní kancelář. 

Vypracovali jsme zásady 

ochrany osobních údajů, 

aby naši klienti měli 

přesnou představu o tom, 

jakým způsobem 

nakládáme s jejich daty 

v rámci zpracovávání 

agendy. Tyto jsou 

zveřejněné na naší webové 

stránce 

www.tschopl.cz/gdpr. 

 

Evidence skutečných majitelů již běží. 
  

Dnem 1. 1. 2018 vstoupila v 

účinnost novela Rejstříkového 

zákona, kterým se 

implementovala směrnice EU 

2015/849 o předcházení 

využívání finančního systému 

k praní peněz a financování 

terorismu. Tato novela zavedla 

do českého právního řádu 

povinnost právnických osob 

zapsaných do veřejného 

rejstříku a svěřenských fondů 

zapsaných do evidence 

svěřenských fondů zapsat 

svého skutečného majitele. 

Skutečným vlastníkem je ta 

osoba, která má fakticky nebo 

právně možnost vykonávat 

přímo nebo nepřímo 

rozhodující vliv v právnické 

osobě nebo ve svěřenském 

fondu. Musí se tedy jednat 

vždy o fyzickou osobu. Při 

hledání skutečného vlastníka 

u společností s rozvětvenou 

strukturou se postupuje až k 

fyzickým osobám, které stojí 

na počátku řetězce. Povinnost 

zapsat skutečného vlastníka 

začíná pro osoby zapsané v 

obchodním rejstříku ke dni 1. 

1. 2019 a pro ostatní osoby 

ke dni 1. 1. 2021. Návrh na 

zápis se provádí 

prostřednictvím formuláře a 

do 1. 1. 2019 nepodléhá 

soudnímu poplatku. V 

případě, že byste měli zájem 

o provedení zápisu 

skutečného vlastníka nebo 

měli zájem o další informace 

ohledně této problematiky, 

neváhejte kontaktovat naši 

kancelář. 
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Krásné červnové dny Vám přeje tým Tschöpl & Partner ! 

 

Povinné ručení  
sankce za prodlení při úhradě 

Změna účinná již od 1.1.2018 

– věděli jste že v případě, kdy 

Vaše vozidlo nebude mít 

sjednáno povinné pojištění 

odpovědnosti, budou vlastník 

a provozovatel vozidla 

společně a nerozdílně povinni 

zaplatit příspěvek za každý 

den porušení výše uvedené 

povinnosti? Výše příspěvku 

se bude odvíjet od výše denní 

sazby podle druhu vozidla a 

počtu dní, ve kterých byla 

povinnost porušována. Takto 

stanovená částka se ještě 

navýší o náklady České 

kanceláře pojistitelů („ČKP“) 

spojené s mimosoudním 

uplatněním práva na 

příspěvek ve výši 300,- Kč. 

Pokud však ČKP ve lhůtě 1 

roku ode dne vzniku 

povinnosti zaplatit příspěvek 

neodešle vlastníku či 

provozovateli vozidla výzvu 

k zaplacení, povinnost 

zaplatit příspěvek a 

související náklady ČKP 

zaniká. Další změnou, kterou 

tato novela přinesla, je snížení 

regresního nároku ČKP vůči 

škůdci v případě nutnosti 

výplaty plnění z garančního 

fondu spravovaného právě 

Českou kanceláří pojistitelů. 

V dosavadní úpravě platilo, 

že v případě, kdy škodu 

z provozu vozidla způsobí 

osoba, která v době dopravní 

nehody neměla sjednané 

zákonné povinné pojištění, 

vznikla ČKP povinnost 

vyplatit poškozenému plnění 

z garančního fondu. Zároveň 

ČKP měla nárok, aby jí škůdce 

v plné výši nahradil plnění, 

které poškozenému 

z garančního fondu vyplatila. 

S účinností novely se však 

toto mění a ČKP vyplacením 

plnění nově vzniká nárok na 

náhradu pouze ve výši 1/3 

vyplaceného plnění, nejvýše 

však 300.000,- Kč. 
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