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 Nová směrnice o ochraně autorských práv na 

internetu 

   
Koncem března byla schválena 

reforma ochrany autorských 

práv na internetu 

prostřednictvím nové směrnice. 

Ta byla připravována již od 

roku 2016 a na současné 

podobě se dohodly unijní 

instituce s členskými státy. 

Členské státy budou mít dva 

roky na to, aby směrnici 

převedly do svého práva. 

Článek 11 a 13 

Nejvíce diskutovanými se už 

od začátku stala dvě ustanovení 

návrhu – článek 11 a 13. 

Článek 11 má majitelům 

autorských práv zajistit podíl 

na zisku za využití jejich 

obsahu na internetu. V praxi si 

můžeme představit situaci, kdy 

uživatel nasdílí obsah chráněný 

copyrightem na sociální sítě. 

Facebook či Google by pak 

podle nové směrnice měli za 

tento obsah uhradit majiteli 

práv poplatek. 

Článek 13 pak stanovuje 

povinnost provozovatelům 

kontrolovat obsah nahrávaný 

uživateli. S ohledem na 

množství nahrávaného obsahu 

např. na Youtube se jeví 

kontrola (ne)porušování 

autorských práv jako nemožná. 

Některé země vč. České 

republiky žádaly o výjimku pro 

malé firmy. Pravidla čl. 13 by se 

tak neměla vztahovat na 

společnosti mladší 3 let s 

ročním obratem pod deset 

miliónů eur (258 miliónů Kč) a 

méně než 5 milióny uživatelů 

měsíčně. V současné době je 

povinností internetových 

společností odstranit obsah 

porušující autorská práva až v 

momentě, kdy je o to požádá 

majitel práv. 

Kritici upozorňují, že s 

kontrolou nelegálního obsahu 

může docházet také k cenzuře a 

mazání zcela legálního obsahu. 

Naopak umělci a média pak 

novou směrnici zpravidla vítají, 

neboť by se jim díky ní mělo 

dostat spravedlivého podílu za 

použití jimi vlastněného obsahu 

na internetu, což se do této 

chvíle nedělo.                        -NI- 

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  

… 

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. 

Novinky 
v kanceláři  

… 
 

V měsíci dubnu jedna 

z našich advokátních 

koncipientek, Peťa 

Čechová, potvrdila, že 

příprava na advokátní 

zkoušky je v naší 

kanceláři na velmi dobré 

úrovni, a úspěšně tuto 

profesní zkoušku zvládla 

na první pokus. Petra tak 

rozšíří náš tým advokátů, 

k čemuž jí velmi 

gratulujeme! 

… 

Jsme nadšení, že i v roce 

2019 pokračuje naše 

spolupráce s právnickou 

fakultou Masarykovy 

univerzity! V měsíci 

dubnu se uskutečnil již 

druhý ročník soutěže pro 

studenty v simulovaném 

soudním procesu, jehož 

tématem bylo nyní řízení 

o výchově a výživě 

nezletilých dětí 

rozvádějících se rodičů. 

Projekt jsme si my a 

doufáme že i studenti 

velmi užili! 



 

 Duben 2019 

 

 

 Prosinec 2018 

Jste účastníkem dopravní nehody v zahraničí? 

Co dělat, byla-li Vám způsobena újma?
 

Silniční doprava je nejoblíbenějším a nejvyužívanějším typem dopravy. 

Proto není divu, že počet dopravních nehod stále roste. I Vy se tak můžete 

snadno stát účastníkem nehody, viníkem, obětí či svědkem. Jak postupovat, 

pokud Vám byla způsobena újma v souvislosti s dopravní nehodou v 

zahraničí?  

Na co nezapomenout. 

1. Vaším prvním krokem by mělo být zjištění údajů o tzv. škůdci, tj. 

osobě, která nehodu zavinila. Zjistěte si: 

• jméno, příjmení, bydliště škůdce 

• údaje k vlastníkovi vozidla, kterým byla újma způsobena 

• státní poznávací značku a mezinárodní rozeznávací značku země 

registrace vozidla, kterým byla způsobena újma 

• údaje k pojistiteli, u něhož je předmětné vozidlo pojištěno pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla; číslo pojistné 

smlouvy; číslo zelené karty a příp. její časovou platnost 

2. Vyplňte evropský záznam o dopravní nehodě na předepsaném 

formuláři, který byste měli mít pro každou příležitost ve vozidle k 

dispozici (dostupný na webových stránkách Ministerstva dopravy). 

Nezapomeňte jej podepsat. 

3. Máte-li možnost, opatřete si fotodokumentaci místa nehody a 

poškození vozidel či jiných věcí. Můžete si také pořídit nákres nehody v 

okamžiku střetu. 

4. Poznamenejte si údaje řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o 

těchto vozidlem a svědcích nehody. 

Článek pro Vás 
připravil 

 

Mgr. et Mgr. Petra 

Čechová, advokátka 

  
 

Petra si v naší kanceláři 

získala velmi rychle 

pověst pracovité a 

týmové kolegyně, který si 

poradí s každým 

problémem. Její hlavní 

specializací je pojistné a 

škodové právo, zastupuje 

zejména německy 

hovořící klienty. 

 

Petra k nám zamířila 

z Krkonoš, nezapře se 

v ní sportovní duch,  

láska ke kolu a lyžím, 

permanentní dobrá 

nálada a potřeba neustále 

zkoušet nové věci.  
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Kdy musíte zavolat policii? 

V řadě zemí vyšetřuje policie jen vážné dopravní nehody, při nichž dojde k usmrcení, újmě na zdraví či velké 

majetkové škodě (v ČR nad 100.000,- Kč). V případě, že došlo pouze k majetkové škodě, avšak nejste si jistí její 

výší, doporučujeme policii na místo nehody přivolat. 

Jak uplatnit své nároky na náhradu způsobené újmy? 

Každý vlastník motorového vozidla je ze zákona povinen uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

(tzv. povinné ručení). Vozidlo bez takovéhoto pojištění nesmí být provozováno na veřejných komunikacích. 

Výjimky z pojištění odpovědnosti pak stanoví zákon.  

Ve vztahu k poškozenému má pak takové pojištění velký význam při uplatnění nároků na náhradu újmy. 

Poškozený totiž může uplatnit svůj nárok přímo u příslušného odpovědnostního pojistitele a negativně se ho 

tak nedotkne, pokud škůdce sám nemá dostatečné finanční prostředky na uspokojení jeho nároků. 

Svůj nárok na pojistné plnění můžete uplatnit buď přímo u příslušného zahraničního odpovědnostního 

pojistitele provozovatele škodního vozidla, nebo prostřednictvím kanceláře pojistitelů státu, ve kterém došlo k 

dopravní nehodě, případně u škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice, pokud byla škoda 

způsobena cizozemským vozidlem registrovaným ve státu EHP. Příslušného zahraničního pojistitele zjistíte na 

webových stránkách České kanceláře pojistitelů. 

Co můžete uplatnit? 

Dle Úmluvy o právu použitelném pro dopravní nehody ze dne 4. 5. 1971 je rozhodným právem zpravidla 

právo státu, na jehož území došlo k nehodě. Dojde-li k dopravní nehodě např. na území Německé spolkové 

republiky, použije se tak pro určení nároků a jejich výše právo německé. V jednotlivých zemích se mohou 

jednotlivé nároky lišit, zejména však bude rozdíl ve výši nároků, ačkoli se za určitých podmínek přihlíží i k 

poměrům ve státě bydliště poškozeného.  

V každém případě vše zdokumentujte, uschovejte doklady a pokud je to možné, postup odstranění např. 

škody na vozidle předem zkonzultujte s příslušnou odpovědnostní pojišťovnou. 

Přejeme Vám šťastnou cestu bez nehod!         

-PČ- 
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Snížení základního kapitálu – jak na to? 
 
Základní kapitál společnosti představuje souhrn vkladů všech společníků, přičemž společnost jej může dle svých 

potřeb zvýšit, ale také snížit. Tentokrát Vás seznámíme s pravidly, jak může dojít právě ke snížení základního 

kapitálu.  

Důvodů pro snížení základního kapitálu může být více, jde o prominutí splacení zbytku vkladu pro společníky, 

výplatu části majetku společnosti společníkům a také např. vyrovnání účetní ztráty společnosti, kdy nedochází 

ke změně výše čistého obchodního majetku společnosti. V každém případě však základní kapitál po snížení 

nesmí klesnout pod částku stanovenou zákonem (tedy např. u akciové společnosti dva miliony korun), případně 

společenskou smlouvou. 

 

O usnesení o snížení základního kapitálu může rozhodovat výhradně valná hromada, následně je třeba usnesení 

dvakrát zveřejnit v obchodním věstníku a oslovit věřitele společnosti. V případě, že se věřitelé přihlásí se svými 

pohledávkami, musí společnost jejich pohledávky uspokojit, poskytnout jim přiměřené zajištění nebo se s nimi 

jinak dohodnout. Nebude-li toto splněno, soud snížení základního kapitálu nezapíše do obchodního rejstříku. 

Nutno také podotknout, že nedojde-li k dohodě o zajištění pohledávky, rozhodne o přiměřeném zajištění soud.  
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Nakládat s částkou, o kterou byl základní kapitál snížen, může společnost ale až poté, co se snížení základního 

kapitálu promítne do obchodního rejstříku. Dochází-li ke snížení základního kapitálu, kdy se vyplácí část 

majetku společníkovi, je třeba upozornit, že tato výplata podléhá 15% srážkové dani v případech, kdy byl v 

minulosti zvýšen vklad společníka ze zisků obchodní společnosti. Podle zákona o daních z příjmů vždy platí, 

že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena ze zisku obchodní společnosti nebo fondu 

vytvořeného ze zisku. Příjem společníka však bude od daně osvobozen, jestliže je společník a společnost, v 

níž má podíl, v postavení mateřské a dceřiné společnosti.  

Snížit základní kapitál je možné nejen u společnosti s ručením omezením, ale i u akciové společnosti. I v tomto 

případě bude o snížení rozhodovat valná hromada. Při snižování základního kapitálu se nejprve použijí vlastní 

akcie společnosti, které má v majetku. Základní kapitál lze dále snížit poměrným snížením jmenovité hodnoty 

akcií, upuštěním od vydání akcií, vzetím akcií z oběhu na základě losování s uvedením výše úplaty nebo vzetím 

akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, které lze dokonce provést i bezúplatně. Obdobně jako u 

s.r.o. pak zákon pamatuje na věřitele, jelikož dobytnost jejich pohledávek se nesmí snížit. Věřitelé mají i v tomto 

případě právo na splnění pohledávky, přiměřené zajištění nebo určení zajištění rozhodnutím soudu, nedospějí-

li se společností k dohodě.  

Pokud potřebujete k tématu bližší informace či by se Vám hodila pomoc při vyřizování snižování základního 

kapitálu ve Vaší společnosti, jsme Vám plně k dispozici.  

-DS- 
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Praha 4 – Braník, 147 00   Brno 647 00  Zlín 760 01  Vídeň  1190 

Tel.: +420 273 136 130 Tel.: +420 542 215 356 Tel.: +420 576 011 385 Tel.: +43 193 025 3010 

Informace obsažené v tomto 

oběžníku nejsou právními 

radami pro konkrétní případy. 

S případnými dotazy na 

konkrétní situace se na nás 

neváhejte obrátit. 

Krásné dny Vám přeje tým  

advokátní kanceláře Tschöpl & Partner! 


