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Rok 2018 v kostce & poděkování klientům 
  

Vážení klienti,  

čas neúprosně letí kupředu, 

máme za sebou další rok tvrdé 

práce, ale i radostí a malých či 

větších úspěchů. Těší nás, že 

naše kancelář neustále hledí 

dopředu a snaží se co nejvíce 

vyhovět přáním našich klientů. 

Jako velký úspěch hodnotíme 

jmenování Roberta Tschöpla 

soudcem rozhodčího soudu při 

Hospodářské a Agrární komoře 

ČR, která znamená potvrzení 

jeho zkušeností rozhodce a 

celoživotního procesualisty, 

zastupujícího osobně své klienty 

ve více než tisícovce soudních 

řízení. 

Koncem května 2018 doslova 

otřáslo podnikatelským světem 

zavedení nového nařízení o 

ochraně osobních údajů, 

známým pod zkratkou GDPR. 

Nová pravidla jsme nejenom 

implementovali do fungování 

naší kanceláře, aby osobní údaje 

našich klientů byly co nejlépe 

zabezpečeny, ale také jsme 

pomohli řadě klientům začlenit 

GDPR do fungování firem a 

situaci bezproblémově 

zvládnout. 

Kancelář provázela během 

celého roku řada dalších dílčích 

úspěchů, jako je např. zahájení 

spolupráce a přednáškové 

činnosti na právnické fakultě 

Masarykovy univerzity a 

projekt Moot Court, spuštění 

samostatné webové stránky pro 

podnikatele vstupující na český 

trh či úspěchy ve stěžejních 

soudních sporech, mající dopad 

na další výklad práva v ČR.  

Tyto úspěchy nás posouvají dál 

a přináší nám radost ze 

spolupráce s našimi klienty, 

kteří jsou naší největší motivací. 

Proto patří ke konci roku 

největší dík právě našim 

klientům, díky kterým má naše 

práce smysl. 

Děkujeme Vám za podporu a 

přízeň a přejeme Vám do 

nového roku úspěch 

v pracovním životě, pohodu 

v životě soukromém a životní 

optimismus, kterého není nikdy 

dost! 

 

Krásné sváteční dny, 

Tým Tschöpl & Partner                    

Novinky v kanceláři  
… 

 

Je naším potěšením Vás 

informovat, že dvě z našich 

kolegyní, paní Dudová a 

paní Mužná, úspěšně 

složily advokátní zkoušky a 

rozšíří tak řady advokátů. 

Po soustavné pečlivé 

přípravě a studijním volnu 

v měsíci listopadu obě 

dokázaly zúročit nabyté 

praktické znalosti a 

zkušenosti z různých 

oblastí práva, které 

v průběhu své tříleté 

koncipientské praxe v naší 

advokátní kanceláři získaly. 

Přejeme jim hodně elánu a 

sil do dalších let a ještě 

jednou gratulujeme! 

 

… 

 

V listopadu 2018 byl zvolen 

Robert  Tschöpl předsedou 

spolku českých a 

německých advokátů a 

daňových poradců. 

Kolegovi gratulujeme a 

přejeme mu spoustu 

úspěchů v jeho nové funkci. 
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Krást v lese se nemusí vyplatit!

Snad pro každou domácnost 

v České republice je na Vánoce 

typické pořízení vánočního 

stromku. Většina z nás tak činí 

nákupem u všudypřítomných 

stánků, kde si stromek může 

každý vybrat podle libosti a 

zaplatit prodejcem 

požadovanou cenu.  

Jiným spoluobčanům však 

přijde tento postup příliš 

nákladný či málo 

dobrodružný a mají za to, že 

navštívit nejbližší les, tam 

jeden menší stromek odcizit a 

ušetřit tak skoro 1.000,- Kč je to 

správné vánoční rozptýlení, 

které potřebují. 

Tento postup je však 

krátkozraký a může se velmi 

prodražit.  

Pokud osoba bez povolení 

v lese uřeže stromek, 

dopouští se tak podle lesního 

zákona přestupku 

neoprávněného těžení stromu, 

za který hrozí pokuta až do 

výše 15.000,- Kč.  

Nutno upozornit, že lesníkům 

je tento nešvar znám, a proto 

jsou na něj řádně připraveni. V 

lesích se během vánočního 

období pohybuje větší počet 

lesní stráže, která kontroluje a 

hlídá, zda nedochází 

k odcizování stromků.  

I v případě, že by měl zloděj 

štěstí a nebyl chycen, může se 

mu stát, že bude muset 

kradený stromek kvůli 

nesnesitelnému zápachu 

vyhodit. Lesní stráž totiž 

nechává na menší stromky 

aplikovat speciální postřik, 

který při pokojové teplotě 

začne silně zapáchat.  

 Další taktikou, která je hojně 

ze strany Lesů ČR využívána, 

je prořezávání bočních větví 

stromků nebo jejich barvení, 

aby tyto stromky ztratily na 

estetičnosti a staly se méně 

lákavým „zbožím“.  

Druhým vánočním lákadlem 

je jmelí. Trhat jmelí ze stromů 

je rovněž zakázané a 

porušením tohoto zákazu se 

osoba dopouští přestupku 

sběru jmelí, za který podle 

lesního zákona hrozí pokuta 

do výše 5.000,- Kč. Jmelí roste 

vysoko v korunách stromů a 

lidé tak jeho sběrem riskují 

nejen pokutu, ale i své zdraví. 

Navíc může docházet 

k poškozování stromů, za což 

hrozí pokuta až 15.000,- Kč. 

 

- JK- 
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Jak se správně chovat na sjezdovce?

Stejně jako v silničním 

provozu i na sjezdovkách 

platí určitá pravidla, která by 

měl znát každý lyžař či 

snowboardista. 

Mezinárodní lyžařská 

federace zveřejnila tzv. 

desatero, které je nutné na 

sjezdovkách dodržovat.  

Předtím než vyrazíte na 

hory, prostudujte si pozorně 

vaše povinnosti, abyste 

následně nebyli překvapeni, 

že je vaší povinností 

v případě nehody 

poskytnout první pomoc či 

dokonce prokázat vaši 

totožnost. 

Podle prvního pravidla jste 

povinni brát ohled na 

ostatní lyžaře a 

snowboardisty. Stejně jako 

v silničním provozu musíte 

svoji jízdu přizpůsobit 

jízdním podmínkám, 

musíte jezdit s přiměřeným 

odstupem a s ohledem na 

vzdálenost, na kterou jste 

schopni vidět. Rychlost a 

způsob jízdy musíte 

přizpůsobit svému umění, 

povětrnostním podmínkám 

a hustotě provozu. 

Podobně jako v silničním 

provozu, kdy odpovědným 

bývá při nárazu zpravidla 

řidič zadního vozidla, i 

v případě volby jízdní stopy 

musí lyžař nebo 

snowboardista přijíždějící 

zezadu zvolit jízdní stopu 

tak, aby neohrožoval lyžaře 

jedoucího před ním. 

Co se však liší oproti jízdě 

v autě, je předjíždění. Na 

lyžích totiž můžete 

předjíždět z jakéhokoliv 

směru chcete. Podmínkou 

zůstává, že musíte 

předjížděnému lyžaři či 

snowboardistovi 

poskytnout dostatečný 

prostor pro všechny jeho 

potřebné pohyby. 

Páté pravidlo se týká 

rozjíždění a vjíždění. Pokud 

chcete vjet do sjezdové tratě, 

musíte se nejprve 

rozhlédnout do stran a 

přesvědčit se, že tak můžete 

učinit bez ohrožení bezpečí 

vás nebo ostatních. 

Lyžař nesmí zastavovat na 

nepřehledných nebo 

úzkých místech. Pokud 

v takovém místě upadne, 

musí se co nejrychleji 

zvednout a sjezdovku 

uvolnit. Pro stoupání nebo 

sestupování pěšky musí 

lyžař použít okraj 

sjezdovky. 

Všichni na sjezdovce musí 

respektovat značení a 

signalizaci.  

Při úrazech je každý povinen 

zastavit a poskytnout první 

pomoc. Desátým pravidlem 

je povinnost každého lyžaře 

nebo snowboardisty jako 

svědek nebo účastník 

nehody prokázat svoji 

totožnost. 

  - NI- 
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Pád na zmrzlém chodníku či poškození vozu – kdo nese odpovědnost? 

 
Padající sníh nebo rampouch 

ze střechy dokáže pořádně 

znepříjemnit vánoční 

atmosféru. A co teprve, když 

takový sníh spadne na váš vůz 

a poškodí jej! Kde byste se měli 

dovolat nároku na náhradu 

škody, uvádíme na 

následujících řádcích. 

Poškozený má v takovém 

případě nárok na náhradu 

škody vůči vlastníkovi 

nemovitosti, ze které sníh 

spadnul. Vlastnictví zavazuje 

a majitelé domu mají 

povinnost předcházet škodám. 

Vlastníci často pouze ohradí 

dům, aby dali najevo 

nebezpečí pádu sněhu, nebo 

kolemjdoucí upozorní cedulí 

s nápisem „pozor padá sníh“. 

Takové opatření není 

považováno za dostatečné a ve 

svém důsledku může sloužit 

spíše pouze k dovození 

spoluzavinění poškozeného, 

který uvedeného opatření 

nedbal.  

Poškozený musí svůj nárok 

prokázat, proto 

doporučujeme zajistit o 

události co nejvíce důkazů – 

fotodokumentaci přímo na 

místě a ideálně také svědka. 

Vždy doporučujeme také 

zvážit, zda nelze využít plnění 

pojišťovny z titulu havarijního 

pojištění vozidla nebo 

odpovědnostního pojištění 

vlastníka nemovitosti.  

Další nepříjemnou situací je 

úraz způsobený uklouznutím 

na zledovatělém chodníku. 

Majitel komunikace a 

chodníku (často jím bude 

obec) odpovídá za jejich stav. 

Dle zákona o pozemních 

komunikací se posuzuje, zda 

bylo objektivně možné škodě 

ze strany obce zabránit a také 

zda závada ve schůdnosti byla 

pro chodce předvídatelná a 

chodec přizpůsobil styl chůze 

stavu povrchu chodníku 

(např. zda měl vhodnou 

obuv). Vlastník se může 

odpovědnosti zprostit, pokud 

prokáže, že nebylo v mezích 

jeho možností tuto závadu 

odstranit, u závady způsobené 

povětrnostními situacemi a 

jejich důsledky takovou 

závadu zmírnit, ani na ni 

předepsaným způsobem 

upozornit. Vždy tak bude 

potřeba vzít v úvahu 

konkrétní okolnosti případu a 

situaci posuzovat 

individuálně. 

Držíme vám palce, aby se vám 

jakékoliv škody a úrazy 

vyhnuly!   

        -KM- 
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Informace obsažené v tomto 

oběžníku nejsou právními 

radami pro konkrétní případy. 

S případnými dotazy na 

konkrétní situace se na nás 

neváhejte obrátit. 


