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Whistleblowing a příprava nového zákona
o ochraně oznamovatelů
V návaznosti na novou směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října
2019 o ochraně osob, které oznamují porušení
práva Unie, známou také jako „směrnice o whistleblowingu“, již Ministerstvo spravedlnosti intenzivně připravuje návrh zcela nového zákona o ochraně
oznamovatelů.
Tento zákon bude jako transpoziční právní předpis provádět všechny požadavky směrnice
o whistleblowingu tak, aby byla česká legislativa
plně v souladu s těmito požadavky, a to jak co do

úpravy povinnosti k zavádění interních a externích
kanálů pro oznamování protiprávního jednání, tak
i ve vztahu k zajištění účinné ochrany oznamovatelů, včetně zákazu takzvaných odvetných opatření
ze strany zaměstnavatele.
Návrh zákona, který mimo jiné zavede
povinnost zřídit interní komunikační kanály pro
všechny obchodní společnosti s 50 a více zaměstnanci, by měl být dle legislativního plánu vlády
předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky již v září tohoto roku.
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Blíží se nová úprava evidence skutečných majitelů
Ačkoliv lhůta pro transpozici požadavků evropské
takzvané 5. AML směrnice zaměřené na potírání praní špinavých peněz a financování terorismu již skončila, tak nové požadavky této směrnice dosud nebyly
v České republice splněny. To se přitom v prvé řadě
týká požadavků na rozšíření a zpřísnění povinností
spojených s evidencí skutečných majitelů právnických osob včetně obchodních společností.
V tomto směru byl, vedle návrhu na novelizaci českého „AML zákona“ (zákon č. 253/2008
Sb.), vypracován i návrh zvláštního zákona o eviden-

ci skutečných majitelů, který by měl být v nejbližší
době projednán vládou a předložen k projednání
Poslanecké sněmovně tak, aby nabyl účinnosti již
1. prosince 2020.
Hlavními změnami oproti stávající právní úpravě bude zejména posílení celkové transparentnosti evidence skutečných majitelů, když
zákon mimo jiné umožní i částečný veřejný přístup
k údajům o skutečném majiteli, jakož i nová úprava
řešení nesrovnalostí v evidenci skutečných majitelů a odpovědnosti za přestupky na tomto úseku.
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GDPR a nové pokyny k provozování kamerových
systémů
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB)
vydal 30. ledna 2020 nový soubor pokynů a doporučení, které představují pro provozovatele kamerových systémů a tedy i správce osobních údajů
závazný výkladový rámec pro zpracování osobních
údajů prostřednictvím kamerových záznamů.
Vzhledem k tomu, že pořizování a ukládání kamerových záznamů patří v praxi k nejvíce využívaným
prostředkům zpracování osobních údajů, tak lze
nové pokyny označit za jeden z nejvýznamnějších
pozičních a výkladových dokumentů od nabytí
účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR) v květnu roku 2018.
Pokyny EDPB č. 3/2019 ke zpracování
osobních údajů prostřednictvím videozařízení kla-

dou obecně důraz zejména na nutnost náležitého
odůvodnění nezbytnosti kamerového sledování
a prokázání jeho vyváženosti se zájmy a právy dotčených fyzických osob (subjektů údajů).
V tomto směru je tak třeba mimo jiné
počítat s tím, že v rámci případné kontroly bude
do budoucna kromě jiného i standardně vyžadováno osvědčení předchozího provedení takzvaného
balančního testu (testu proporcionality). Podstatou tohoto testu je porovnání oprávněného zájmu
správce na kamerovém sledování (monitoringu) na
straně jedné a zájmů anebo práv dotčených subjektů údajů (monitorovaných osob) na straně druhé.
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Pozor na zpřísňování odpovědnosti členů
statutárních orgánů obchodních společností
Jak dlouhodobě naznačuje výkladová praxe a s ní
spojená judikatura Nejvyššího soudu, tak jedním
z dlouhodobých trendů korporátního práva a Corporate Governance v České republice je prohlubování a zpřísňování odpovědnosti členů statutárních
orgánů za řádný výkon jejich funkce.
Toto zpřísňování odpovědnosti členů
staturních orgánů, dovozované zejména u společností s ručením omezeným a akciových společností
z klíčové povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, se přitom projevuje jak v odpovědnosti za účinnou a soustavnou kontrolu podřízených zaměstnanců, tak i za vlastní obchodní
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vedení společnosti a za správnost a úplnost vedení
účetnictví a další předepsané evidence.
V těchto souvislostech se v nejbližší
době nepochybně stane zlomovým bodem „velká
novela“ zákona o obchodních korporacích, která
přinese jako největší změna zákona od roku 2014
řadu důležitých novinek i co do vymezení postavení
členů statuárních orgánů a jejich odpovědnosti za
výkon funkce. Ačkoliv účinnost této novelizace zákona o obchodních korporacích nastává až 1. ledna
2021, je již nyní třeba se na tyto a další související
změny v právní úpravě obchodních korporací důkladně připravit.

COMPLIANCE NEWS česká republika
VYDÁNÍ Č. 1/2020

→ Compliance News

Odborné akce z oblasti Corporate Compliance
Rödl & Partner organizuje anebo se aktivně
podílí na řadě vzdělávacích a odborných
akcí z oblasti korporátní compliance a s ní
souvisejících oborů.

S ohledem na aktuální situaci však byly
všechny doposud plánované akce odloženy.
O nových termínech Vás budeme
včas informovat.

Kontakt pro další informace
JUDr. Pavel Koukal
advokát
Associate Partner
T
+420 236 163 720
pavel.koukal@roedl.com
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Tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným
informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. Při
zpracování newsletteru se společnost Rödl & Partner snaží o maximální
pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost informací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními 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.
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