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Pavel koukal
rödl & Partner Praha

Jak jsme vás již dříve informovali, od 1. ledna 2022 
nabyla účinnosti novela zákona o elektronických 
komunikacích, která zavedla i nová pravidla pro 
nastavení a používání souborů takzvaných cookies, 
jež se týkají bez rozdílu všech provozovatelů webo-
vých stránek v České republice. 
 Zásadní změnou je přitom ta skutečnost, 
že i pro využívání cookies nově platí režim „opt-in“, 
tedy požadavek výslovného souhlasu uživatele. 
Prakticky to znamená, že k využívání cookies ja-
kožto nástrojů (datových souborů) pro zjišťování 
zájmů a preferencí návštěvníků webových stránek 
bude třeba prokazatelného, aktivního a informo-
vaného souhlasu uživatele s používáním cookies 
a jiných technologií, a to ve stanoveném rozsahu 
a účelu. Tato změna v praxi dopadá na všechny 
provozovatele webových stránek, zejména ale na 
ty provozovatele, kteří zde aktivně nabízejí své zbo-
ží a služby, a znamená i nutnost zásadních úprav 
takzvané cookie lišty. Výjimku v tomto směru tvoří 
pouze nezbytné technické cookies, které lze nadá-
le používat i bez takového souhlasu. 
 S ohledem na novou právní úpravu již 
nejsou dosavadní cookie lišty, které pouze informo-
valy o používání cookies na webové stránce, dále 
udržitelné, a je nezbytné jejich nastavení neprodle-
ně změnit. V návaznosti na to je třeba zejména za-
nalyzovat web a zde používané aplikace z hlediska 

cookies a dalších nástrojů, nově vybrat nástroje, 
které budou nadále používány, jakož i určit účely 
používání, a rozdělit cookies do jednotlivých kate-
gorií typu remarketing, analytika, statistika a po-
dobně. Až na základě této komplexní analýzy bude 
možné vybrat a připravit technicky systém pro sběr 
a odvolávání souhlasů, to je novou cookie lištu, 
a naformulovat nové texty informací o zpracování 
osobních údajů prostřednictvím cookies (cookies 
policy).
 Vzhledem k tomu, že celá řada společ-
ností ještě přes nové právní povinnosti potřebné 
změny v nastavení cookies na svých webových 
stránkách neprovedla, tak lze na základě podně-
tů uživatelů očekávat v nejbližších měsících roku 
2022 zvýšenou kontrolní aktivitu ze strany Úřadu 
pro ochranu osobních údajů a s tím spojené riziko 
uložení pokuty a nápravných opatření.

kontakt pro další informace

Pavlína Vondráčková
rödl & Partner Praha

V rámci smluvních vztahů mezi správci a zpracova-
teli osobních údajů, jakož i mezi společnými správci, 
vzniká v podnikatelské praxi celá řada sporů, které 
jsou spojeny s plněním práv a povinností stran pod-
le článku 28 obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPr). Jedná se přitom většinou o spory 
právně složité a obchodně citlivé, které mají zpra-
vidla svou příčinu v případech porušení či ohrožení 

zabezpečení osobních údajů (bezpečnostních inci-
dentech) a v následných nárocích na náhradu škody 
anebo jiné újmy vzniklé na straně správce. 
 Na základě nově zahájené spolupráce 
mezi rozhodčím soudem při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republiky 
a Spolkem pro ochranu osobních údajů přitom do 
budoucna bude podstatně více využívána i mož-
nost, aby tyto speciální spory z oblasti zpracování 
osobních údajů rozhodoval namísto obecných sou-
dů právě stálý rozhodčí soud. Pravomoc rozhodčí-

JuDr. Pavel koukal 
advokát 
Associate Partner 
T +420 236 263 710
pavel.koukal@roedl.com

→ Compliance News

Platí nová pravidla pro používání cookies 

→ Compliance News

Spory mezi správci a zpracovateli osobních údajů 
může rozhodovat i rozhodčí soud při Hk Čr a Ak Čr
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Martina Šotníková
rödl & Partner Praha

Novelou zákona o účetnictví je zavedena nová 
možnost, jak předat účetní závěrku do sbírky lis-
tin veřejného rejstříku. Poprvé pro účetní období, 
které započalo nejdříve 1. ledna 2021 a skončilo 
nejdříve 31. prosince 2021, mohou účetní jednotky, 
které jsou obchodními korporacemi a nepředávají 
účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku 
prostřednictvím České národní banky, požádat 
správce daně z příjmů, aby předal účetní závěrku 
obsaženou v daňovém přiznání příslušnému rejs-
tříkovému soudu místo účetní jednotky.
 Cílem tohoto rozšíření má být snížení 
administrativy na straně účetní jednotky, jež podá-
vá shodné informace správci daně i do sbírky listin 
veřejného rejstříku. Účetní jednotka nemusí tuto 
možnost využít a může zveřejňovat účetní závěrku 
doposud aplikovaným způsobem.
 Správce daně není třeba žádat speciální 
žádostí, stačí pouze v nové příloze formuláře da-
ňového přiznání označit jednotlivé součásti účetní 
závěrky, které má správce daně předat do sbírky 
listin veřejného rejstříku. Současně lze správce 

daně požádat o zaslání informace o předání účetní 
závěrky na uvedený e-mail.
 Povinnost účetní jednotky zveřejnit 
účetní závěrku je splněna nebo částečně splněna 
již okamžikem, kdy bylo podání učiněno u přísluš-
ného správce daně z příjmů.
 Službu předání účetní závěrky přímo 
do sbírky listin veřejného rejstříku naše kance-
lář již svým klientům dlouhodobě úspěšně nabízí 
prostřednictvím našeho právního oddělení. Pokud 
máte zájem našich služeb v této oblasti využít, jsme 
vám rádi k dispozici.

kontakt pro další informace

JuDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
advokátka
Associate Partner 
T +420 236 163 710
pavlina.vondrackova@roedl.com

ho soudu k rozhodování těchto sporů může vycházet 
buď z ujednání stran v takzvané rozhodčí doložce 
obsažené přímo ve smlouvě o zpracování osobních 
údajů anebo případně i v jiné smlouvě. 
 V tomto směru je tak možné i pro speci-
fickou oblast zpracování osobních údajů plně vyu-
žívat všechny přednosti rozhodčího řízení, které je 
díky svému charakteru, rychlosti a neveřejnosti vel-
mi vhodné zejména pro vybrané druhy sporů mezi 
správci a zpracovateli. Platí přitom, že neveřejný 
a důvěrný charakter rozhodčího řízení zároveň účin-
ně zajistí i dostatečnou ochranu práv dotčených 
subjektů údajů, kterými mohou být nejen vlastní za-
městnanci, ale i agenturní zaměstnanci, dodavatelé 
anebo zákazníci.

kontakt pro další informace

Ing. Martina Šotníková
daňová poradkyně 
Associate Partner 
+420 236 163 237
martina.sotnikova@roedl.com

→ Compliance News

Tax Compliance: Nová „služba“ správce daně
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Pavel koukal
rödl & Partner Praha

Ačkoliv se ve stanovené lhůtě do 17. prosince 2021 
nepodařilo včas provést do vnitrostátního práva po-
žadavky vyplývající z evropské směrnice o ochraně 
osob, které oznamují porušení práva unie, tak se 
přesto whistleblowing jako právní povinnost již stal 
v České republice nezpochybnitelnou realitou. 
 V tomto směru se prvním krokem stala 
metodika Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. lis-
topadu 2021, která přímé (bezprostřední) účinky 
směrnice Eu ve smyslu povinnosti zavést vnitřní 
oznamovací systém vztáhla na všechny orgány ve-
řejné moci, jakož i na veřejnoprávní instituce, pří-
spěvkové organizace a některé vybrané další po-
vinné subjekty, které jsou státem řízené, vlastněné 
anebo ovlivňované. Podle této metodiky tak mají za 
povinnost zavést vnitřní oznamovací systém a sou-
časně účinně chránit oznamovatele i bez prováděcí 
české právní úpravy státní orgány, orgány územních 
samosprávných celků (orgány krajů a obcí s více 
než 10 000 obyvateli), jakož i další veřejné subjekty 
(zdravotní pojišťovny, veřejné vysoké školy, České 
dráhy, ČEZ a jiné). 
 Na tuto metodiku pak navázalo v prosin-
ci loňského roku i oficiální spuštění nového portálu 
Oznamovatel.Justice.cz, který kromě jiného umož-
ňuje i podávat jakémukoli oznamovateli v pracov-
ním kontextu, to je i zaměstnancům obchodních 
společností, takzvané „externí oznámení“ o proti-
právním jednání prostřednictvím externího kanálu 
pro oznamování, jehož funkci plní právě Minister-
stvo spravedlnosti. 
 V tomto směru tak vznikla paradoxní si-
tuace spočívající v tom, že na soukromé obchod-
ní společnosti se prozatím, až do přijetí zákona 
o ochraně oznamovatelů, sice povinnost zavést 
vnitřní oznamovací systém formálně nevztahuje, 
ale jejich zaměstnanci mají již nyní možnost využít 
externího kanálu pro oznamování, a to se zajiště-
ním ochrany oznamovatele včetně zákazu odvet-
ných opatření. 

 S ohledem na shora popsaný stav v Čes-
ké republice proto není důvodu dále odkládat za-
hájení přípravy zavedení vnitřního oznamovacího 
systému i u obchodních společností, a to zvláště, 
když Evropská komise již zahájila proces vymáhání 
splnění požadavků směrnice. Na základě očekáva-
ného zákona o ochraně oznamovatelů totiž bude 
každá společnost s 50 a více zaměstnanci povinna 
takový systém pro podávání oznámení o protipráv-
ních jednáních zavést, a to včetně nastavení inter-
ních procesů vyřizování, zpracovávání a uchovává-
ní oznámení. Je přitom v této souvislosti s podivem, 
jak velký počet společností v České republice toto 
proces stále odkládá. 
 Jak jsme přitom již dříve upozornili, tak 
se zaváděním vnitřního oznamovacího systému je 
spojena celá řada poměrně složitých otázek, které 
je třeba při nastavení systému vždy zohlednit. Jde 
přitom nejen o to, jaké konkrétní formy a způsoby 
podávání interních oznámení zvolit a jak nastavit 
interní proces prošetřování a vyřizování oznáme-
ní, ale je nutné spolu s tím komplexně řešit i celou 
řadu právních, organizačních a technických otázek, 
včetně požadavků na zabezpečení a dokumentaci 
vnitřního oznamovacího systému a ochranu osob-
ních údajů. 
 Naše kancelář v tomto směru nabízí 
ve spolupráci s technologickou platformou NNTb 
veškerou potřebnou a komplexní podporu. 

kontakt pro další informace

JuDr. Pavel koukal 
advokát 
Associate Partner 
T +420 236 263 710
pavel.koukal@roedl.com

→ Compliance News

Whistleblowing jako právní povinnost v České 
republice již realitou 
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Pavlína Vondráčková
rödl & Partner Praha

V souvislosti s válečným konfliktem na ukrajině se 
výrazně projevil rostoucí význam specifického ná-
stroje korporátní compliance a Compliance mana-
gement systému (CMS), který spočívá v interních 
postupech při prověřování a kontrole svých doda-
vatelů a případně i dalších obchodních partnerů. 
V tomto směru přitom tento compliance nástroj čás-
tečně navazuje a dále rozvíjí některé interní postupy 
prosazované již celou řadu let u finančních institucí 
a dalších vybraných povinných osob ohledně iden-
tifikace a kontroly klienta (know yor customer, kYC) 
v rámci plnění takzvaných AML povinností.
 Důvodů tohoto trvale rostoucího význam 
compliance kontroly dodavatelů, označované také 
někdy jako kontrola integrity dodavatele (supplier 
integrity check) prováděné v návaznosti na poža-
davky spojené s etickým kodexem pro dodavatele 
(code of conduct for suppliers), je přitom celá řada. 
Jedním z nejvýznamnějších důvodů je přitom ta sku-
tečnost, že vedle obecných požadavků týkajících se 
etické a právní integrity dodavatele se stále výrazně-
ji prosazují i konkrétní požadavky na existenci inter-
ních procesů pro řízení střetu zájmů, evidenci sku-
tečného majitele a prevenci porušování povinností 
spojených s AML a mezinárodními sankcemi. 

 Vedle toho se součástí dotazníků a due 
diligence vyžadovaných od dodavatelů stává i pro-
kazování interní politiky udržitelnosti a osvědče-
ní požadavků v oblasti ESG (Environment, Social 
a Governance), které samy o sobě oblast compli-
ance přesahují.
 To vše samozřejmě klade na obchodní 
společnosti stále rostoucí požadavky na interní za-
vádění funkce compliance a CMS, které by mimo 
jiné umožňovaly nejen snadné a průběžné proka-
zování požadavků spojených s compliance kont-
rolou dodavatele, ale i plnění blížících se nových 
právních povinností (whistleblowing, náležitá péče 
v oblasti udržitelnosti a jiné). 

kontakt pro další informace

JuDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
advokátka
Associate Partner 
T +420 236 163 710
pavlina.vondrackova@roedl.com

→ Compliance News

Význam compliance kontroly dodavatelů stále roste 
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Pavel koukal 
rödl & Partner Praha

Evropská komise představila 23. února svůj návrh 
přelomové směrnice o náležité péči v oblasti udr-
žitelnosti (Corporate Sustainability Due Diligence 
Directive, CSDDD), která přinese pro společnosti 
působící v rámci dodavatelských řetězců velmi vý-
znamné změny a požadavky, jež se dotknou i dce-
řiných společností v České republice. Počítá se 
s tím, že by směrnice měla nabýt účinnosti v roce 
2024, přičemž v první skupině povinných osob by 
byly obchodní korporace s více než 500 zaměst-
nanci a s celosvětovým čistým obratem vyšším než 
150 miliónů eur. 
 Náležitou péčí (due diligence) v oblas-
ti udržitelnosti se přitom rozumí zavedené interní 
postupy, které umožňují řešit zásadní problémy 
a podnikatelská rizika spojená s ochranou život-
ního prostředí a lidských práv, včetně zneužívaní 
dětské a nucené práce. Cílem nové směrnice je za-
jištění právní jistoty a rovných podmínek pro pod-
nikání a dále pak i nastolení větší transparentnosti 
pro investory a spotřebitele. 
 V této souvislosti je třeba upozornit na 
skutečnost, že již od roku 2021 platí obdobná právní 
úprava na vnitrostátní úrovni ve Spolkové republi-

ce Německo, kterou představuje zákon o korporát-
ní náležité péči v dodavatelských řetězcích. Nová 
pravidla podle směrnice Eu jsou přitom přísnější 
než tato stávající německá právní úprava.
 Ačkoliv primární úkoly a povinnosti se 
budou týkat společností zejména na koncernové 
úrovni, je třeba s významnými dopady v oblasti re-
portingu počítat i pro společnosti v České repub-
lice, a to zvláště v tom směru, že návrh směrnice 
Eu počítá s možností, aby povinnost due diligence 
byla přenášena formou smluvních doložek na do-
davatele na nižším stupni výrobního či distribuční-
ho řetězce.

kontakt pro další informace

JuDr. Pavel koukal 
advokát 
Associate Partner 
T +420 236 263 710
pavel.koukal@roedl.com

→ Compliance News

Návrh přelomové směrnice Eu o náležité péči 
podniků v oblasti udržitelnosti 
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Pro měsíce duben až červen 2022 pro vás připravujeme z jednotlivých oblastí Gover-
nance-risk-Compliance následující odborné akce s těmito zajímavými tématy:
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mi tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient 
požadované informace vždy ověřit poradenskou zakázkou. rödl & Partner 
nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků 
newsletteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
 Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu 
včetně odborných informací je duševním vlastnictvím společnosti 
rödl & Partner a je chráněn autorskými právy. uživatelé mohou obsah 
newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní 
potřebu. Jakékoli změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto 
obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už online nebo offline, vyžadují 
předchozího písemného souhlasu společnosti rödl & Partner. 

www.roedl.cz/cs/cz/Events.aspx
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