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•
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živnost ohlašovací řemeslná = Pivovarnictví a sladovnictví
- obecná způsobilost – fyzická / právnická osoba (odpovědný zástupce), svéprávnost a bezúhonnost, bez
překážek
- odborná způsobilost – doklad o ukončení vzdělání v oboru / o praxi (samostatně 6 let nebo se vzděláním 1
rok)
- odpovědná osoba – smluvní vztah, odpovědnost za provozování živnosti

•

provozovna
- ohlášení provozovny – ke dni zahájení provozování živnosti
- stálá x mobilní, určená výhradě pro výrobu x pro prodej zboží spotřebitelům
- způsobilost pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, zákon o
potravinách,…)
•
dodávka pitné vody, svod odpadní vody, hygiena, požární předpisy
- označení provozovny
•
výroba: obchodní firma / jméno a příjmení podnikatele, IČ, sídlo
•
prodej zboží spotřebitelům: navíc odpovědná osoba, prodejní a provozní doba

•

vybrané právní předpisy
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
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•

kontrola
- živnostenské úřady – povinnosti stanovené živnostenským zákonem, povinností při značení lihu a
nakládání s lihem a dodržování povinností při značení tabákových výrobků

•

kontroloři vs. kontrolované osoby
– výkon kontroly za přítomnost kontrolované osoby nebo jejího zástupce; průkaz / pověření
– právo vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor a pořizovat obrazové a zvukové záznamy
– právo požadovat prokázání totožnosti, předložení jiných dokumentů
– právo provádět kontrolní nákupy, měření, prohlídky, zkoušky či revize
– právo dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez její přítomnosti
– právo ukládat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k
jejich odstranění
•

•

opravné prostředky

protokol o kontrole
– zákonem stanovené obsahové náležitosti
– ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, zvláště složité případy do 60 dnů
– námitky – 15 dní ode dne doručení protokolu o kontrole
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•

základní oblasti
– obecná bezpečnost potravin a povinnosti PPP
– hygiena

•

–
–
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označování potravin
zvláštní právní úprava pro pivo

vybrané právní předpisy
–

–
–
–
–
–
–
–
–

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se
bezpečnosti potravin - obecná bezpečnost potravin
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin – hygiena
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách
spotřebitelům – označování potravin
zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích – obecné povinnosti provozovatele
potravinářského podniku (PPP)
vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin – označování potravin
vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí – zvláštní právní úprava mj. pro
pivo
nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny
nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek
v potravinách
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách
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obecná bezpečnost potravin dle nařízení (ES) č. 178/2002
− obecné požadavky na bezpečnost potravin – čl. 14 nařízení
− označování, propagace a obchodní úprava potravin, jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové
materiály, způsob jejich úpravy, jakož i informace poskytované o nich jakýmkoli médiem nesmí uvádět
spotřebitele v omyl – čl. 16 nařízení
− obecné povinnosti provozovatelů potravinářských podniků (PPP) ve všech fázích výroby – čl. 17 nařízení
− sledovatelnost musí být zajištěna ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce – čl. 18 nařízení
− odpovědnost PPP za potraviny – nebezpečné potraviny – stažení z oběhu, informování spotřebitele a
kontrolních orgánů – čl. 19 nařízení
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povinnosti PPP podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
− § 3 zákona – katalog základních povinností PPP
− mj. dle odst. 1 písm. i) - povinnost oznámit místně příslušnému inspektorátu SZPI zahájení, změny
nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle zákona o potravinách nejpozději v den, kdy tyto
skutečnosti nastaly – i veškeré přidružené výroby a létající pivovary bez vlastní provozovny
− § 6 a násl. zákona – povinnosti PPP při označování potravin
− mj. dle odst. 1 písm. b) - zajistit na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení
stravovacích služeb, nebo na etiketě k obalu připojené, uvedení a přesnost údajů podle čl. 9 odst. 1
písm. b) a čl. 22 nařízení (EU) č. 1169/2011 u nápojů obsahujících více než 1,2 % objemových alkoholu
podle podmínek pro balené potraviny stanovených nařízením (EU) č. 1169/2011 = seznam složek v
ČR povinný
− § 10 a násl. zákona – povinnosti PPP při uvádění potravin na trh

•

vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin
− grafické znázornění loga „Česká potravina“ v příloze vyhlášky
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• hygiena výroby potravin dle nařízení (ES) č. 852/2004
− obecná pravidla pro hygienu potravin vztahující se na PPP, přičemž přihlíží především k těmto zásadám:
•

primární odpovědnost za bezpečnost potravin nese PPP;

•

je nezbytné zajistit bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci, počínaje prvovýrobou;

•

je důležité, aby u potravin, které nelze bezpečně skladovat při okolní teplotě, zejména u mražených
potravin, nebyl porušen chladicí řetězec;

•

všeobecné používání postupů založených na zásadách HACCP spolu s používáním správné hygienické
praxe by mělo posílit odpovědnost PPP;

•

pokyny pro správnou praxi jsou hodnotným nástrojem, který napomůže provozovatelům
potravinářských podniků na všech úrovních potravinového řetězce dodržet pravidla hygieny potravin
a používat zásady HACCP;

•

je nezbytné stanovit mikrobiologická kritéria a požadavky na kontrolu teploty, založené na
vědeckém posouzení rizika;

•

je nezbytné zajistit, aby dovážené potraviny odpovídaly alespoň týmž nebo rovnocenným
hygienickým normám jako produkty vyráběné v EU

− systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points,
HACCP) - metodika Ministerstva zemědělství
− hygienická pravidla pro veřejné stravování – příručka SZPI
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• povinnosti při označování potravin dle nařízení (ES) č. 1169/2011

1/2

− Všechny potraviny určené k dodání konečnému spotřebiteli nebo do zařízení společného stravování musí
být opatřeny informacemi o potravinách v souladu s nařízením. – čl. 6 nařízení
− povinnost uvádění nezavádějících informací – čl. 7 nařízení
• charakteristiky potraviny, účinky a vlastnosti, výjimečné vlastnosti oproti srovnatelným
potravinám, obsažení složky, která je však nahrazena jinou
• informace přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné
− obecné povinnost při označování potravin - čl. 8 nařízení
• odpovědnost PPP za označování potravin, pod jehož jménem je potravina uváděna na trh
• schopnost poskytnout informace o potravině (společné stravování)
• uvádění na balení nebo na etiketě nebo na obchodních dokladech
• na obalu vždy: název potraviny, datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti, zvláštní
podmínky uchování nebo podmínky použití a identifikace PPP
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− povinné informace o potravinách a zásady uvádění - čl. 9 – čl. 35 nařízení
− povinné údaje - čl. 9 a čl. 10 nařízení
•

název,

•

seznam složek (nepovinné pro nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových dle čl. 16 odst. 4
nařízení, avšak česká legislativa stanoví povinnost),

•

alergeny – graficky zvýrazněné,

•

množství určitých složek nebo skupin složek,

•

čisté množství,

•

datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti,

•

zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití,

•

identifikace PPP,

•

země původu,

•

návod k použití,

•

skutečný obsah alkoholu u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových,

•

výživové údaje (! výjimka - nepovinné pro nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových dle čl. 16
odst. 4 nařízení),

•

! navíc: údaje o balicích plynech, sladidlech atd. podle přílohy III nařízení
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(účinnost 1. 12. 2018)
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− definice pojmů - § 16 vyhlášky
• např. pivo, slad, pivo spodně kvašené, pivo svrchně kvašené, světlé pivo, řezané pivo, stolní pivo,
výčepní pivo, plné pivo, silné pivo, sladina,…
− členění na druhy a skupiny a specifická označení typů nebo též stylů piva – příloha č. 7 vyhlášky

druh
pivo

skupina

stolní
výčepní
ležák
plné
silné
nízkoalkoholické
nealkoholické
nápoje na kvašený sladový nápoj
bázi piva míchaný nápoj z piva
atypický pivní nápoj

atypický pivní nápoj - nápoj na bázi piva s modifikovaným
podílem sladu nebo modifikovaným způsobem kvašení (není to
pivo). V ČR se tento sortiment vyskytuje pouze okrajově.
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•

DŘÍVE
Nealkoholické pivo (do 0,5 % obj. etanolu)
Pivo se sníženým obsahem alkoholu
(0,5 – 1,2 % obj. alkoholu)
Stolní pivo (stupňovitost do 6)

NYNÍ
Nealkoholické pivo (do 0,5 % obj. etanolu)
Nízkoalkoholické pivo
(0,5 – 1,2 % obj. alkoholu)
Stolní pivo (stupňovitost do 6)

Výčepní pivo (stupňovitost 7-10)

Výčepní pivo (stupňovitost 7-10)

Ležák (stupňovitost 11-12)

Ležák
(stupňovitost 11-12), pouze pro piva spodně kvašená –
většina sortimentu ležáků
Plné pivo
(stupňovitost 11-12), pouze pro piva svrchně kvašená

Speciální pivo (stupňovitost 13 a více)

Silné pivo (stupňovitost 13 a více)

Pozn.: Stupňovitost piva neznamená množství alkoholu v pivu, ale množství extraktu tzv. původní mladiny (EPM) v %
hmotnostních.
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− označování – § 18 vyhlášky
• nařízení EU č. 1169/2011, zákon o potravinách a vyhláška č. 417/2016 Sb.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

název druhu a skupiny; název skupiny lze upřesnit uvedením hodnoty extraktu původní mladiny
vyjádřené číselným údajem v hmotnostních procentech
obsah alkoholu, jde-li o pivo nízkoalkoholické
v názvu způsob kvašení, jde-li o pivo vyrobené svrchním kvašením nebo kvašením v lahvi
v názvu údaj „nefiltrované“, pokud nebyly z piva odstraněny kvasnice
v názvu údaj o barvě, pokud jde o pivo tmavé, polotmavé nebo řezané
v názvu údaj „kvasnicové“, pokud jde o pivo kvasnicové
v názvu údaj „ochucené“, pokud bylo pivo ochuceno
v názvu údaj o druhu obiloviny, pokud bylo pivo vyrobeno z jiných obilovin
údaj o použití přírodní minerální vody, pokud byla k výrobě použita

− požadavky na jakost a uvádění na trh - § 19 a § 20 a příloha č. 8 vyhlášky
• Fyzikální a chemické požadavky na jakost piva jsou uvedeny v příloze č. 8 vyhlášky.
• Tmavá a polotmavá piva nelze vyrábět přibarvováním světlých piv.
• Chuť, vůně a ostatní smyslové požadavky na pivo a nápoje na bázi piva musí být charakteristické pro
deklarovaný druh a skupinu výrobků a musí být bez cizích vůní a chutí.
• Pivo a nápoje na bázi piva musí být chráněny před přímým slunečním světlem a před mrazem.
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státní dozor
− Státní zemědělská a potravinářská inspekce
− krajské hygienické stanice - provozování stravovacích služeb (možnost společné kontroly) či zjišťování příčin poškození
nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin
− zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
− zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

•

inspektoři vs. kontrolované osoby
− výkon kontroly za přítomnost kontrolované osoby nebo jejího zástupce; průkaz / pověření

− právo vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor a pořizovat obrazové a zvukové záznamy
− právo požadovat prokázání totožnosti, předložení jiných dokumentů
− právo provádět kontrolní nákupy, měření, prohlídky, zkoušky či revize
− právo dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez její přítomnosti
− právo ukládat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění
•

•

odvolání do 5 pracovních dnů

protokol o kontrole
− zákonem stanovené obsahové náležitosti

− ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, zvláště složité případy do 60 dnů
− námitky – 15 dní ode dne doručení protokolu o kontrole
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vybrané právní předpisy
− zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
•

upravuje mj. podmínky zdaňování piva spotřebními daněmi

− zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
•

upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní

− vyhláška č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách
určení extraktu původní mladiny
•

•

velký Ballingův vzorec

orgány celní správy ČR
− vykonávají správu spotřebních daní a další působnosti podle zákona o spotřebních daních a daňovou kontrolu
− užitečné odkazy

•

•

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx - spotřební daně a jejich správa

•

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/ostatni/Stranky/default.aspx - daň z piva

předmět spotřební daně z piva - § 81 zákona
a) výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 (pivo ze sladu) obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu,
nebo
b) směsi výrobku uvedeného v písmenu a) s nealkoholickými nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206 (ostatní
kvašené nápoje; směsi kvašených nápojů a směsi kvašených nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani
nezahrnuté) obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu
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plátce daně - § 4 a § 80 zákona
− osoba, která je mj. provozovatelem daňového skladu nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a
zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu
− není fyzická osoba, která spolu s osobami tvořícími s ní společně hospodařící domácnost vyrobí v zařízení pro
domácí výrobu piva, pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její společně hospodařící domácnosti, osob jí
blízkých nebo jejích hostů, pivo v celkovém množství nepřesahujícím 200 l za kalendářní rok, za podmínky,
že nedojde k jeho prodeji
•

povinna bezodkladně oznámit správci daně datum zahájení výroby, místo výroby a předpokládané množství
vyrobeného piva za kalendářní rok

•

pokud poruší stanovené podmínky , je povinna se zaregistrovat jako plátce nejpozději do 15 kalendářních dní
ode dne porušení těchto podmínek

− malý nezávislý pivovar = pivovar, jehož roční výroba piva, včetně piva vyrobeného v licenci, není větší než
200.000 hl a splňuje tyto podmínky (§ 82 zákona)
•

a) není právně ani hospodářsky závislý na jiném pivovaru,

•

b) nadzemní ani podzemní provozní a skladovací prostory nejsou technologicky, či jinak propojeny s prostorami
jiného pivovaru.

− daňový sklad = podnik na výrobu piva, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených
zákonem pivo vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá nebo sklad piva
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− návrh na vydání povolení – formulář s pokyny i přílohami, stránka s tiskopisy
•

údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability a další předepsané údaje potřebné pro správu daní

•

odstranění pochybností (§ 43 g)

•

60 dnů na rozhodnutí (lze prodloužit)

•

povolení obsahuje evidenční číslo provozovatele a skladu a další podmínky a informace (popis a umístění,
zabezpečení, označení „DAŇOVÝ SKLAD“, způsob skladování, povinnosti, objem,…)

− podmínky – plnit při podání a následně i průběžně
•

spolehlivost – bezúhonná osoba a v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové, celní nebo
účetní předpisy (navrhovatel, statutární orgán,…) - vodítko celní správy pro posuzování spolehlivosti

•

bezdlužnost – osoba, která nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání
jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky u finanční a celní správy, na veřejné zdravotní pojištění a
sociálním pojištění (navrhovatel, statutární orgán,…)

•

ekonomická stabilita - ten, kdo nevykazuje riziko, že nedostojí svým platebním povinnostem vztahujícím se ke
správě spotřební daně, na základě a) hodnocení ukazatelů rentability, likvidity, finanční stability, aktivity a
produktivity práce posuzovaných na základě údajů oznámených navrhovatelem nebo držitelem povolení anebo
zjištěných správcem dan (tvrdá data) a b) dalších skutečností významných pro posouzení tohoto rizika (správní
uvážení) - vodítko celní správa pro posuzování ekonomické stability

•

oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti související s povolením

•

skutečnost, že navrhovatel není v likvidaci nebo v úpadku
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• povolení k provozování daňového skladu – zejm. § 43a až § 43q, § 19a až § 20 zákona
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− oznamovací povinnost držitele povolení (§ 43j)
• změna údajů uvedených v povolení, lhůta 5 dnů od vzniku změny, změnový tiskopis
• údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability, ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z
příjmů (ročně)
• na výzvu správce daně oznámit další údaje potřebné pro správu daní
• nevztahuje se na údaje, které má správce daně k dispozici, nebo jejichž změnu může
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup
− změna, zrušení či zánik povolení (§ 43k - § 43q)
• na žádost, z moci úřední či jinou skutečností

• zajištění daně – zejm. § 21 a § 90 zákona
− pro každý daňový sklad samostatně
− způsobem a ve výši stanovené tímto zákonem nebo rozhodnutím správce daně
• a) složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený
celním úřadem, přičemž složiteli nevzniká nárok na úrok ze složené částky (zpravidla 1/12 roční
daně, max. 80.000.000,- Kč),
• b) finanční zárukou, nebo
• c) ručením, pokud osobu ručitele povolí celní úřad.
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zdaňovací období a termín přiznání
− kalendářní měsíc

− do 25. dne po skončení zdaňovacího období = daňové přiznání
− daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období = úhrada daně

•

základ daně - § 84 zákona
− množství piva vyjádřené v hektolitrech
− zákon stanoví základní sazbu daně a snížené sazby daně pro malé nezávislé pivovary zařazené do pěti velikostních
skupin v závislosti na roční produkci piva

•

sazba daně – zejm. § 85 zákona
Kód
Sazba daně v Kč/hl za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny
nomenklatury
Základní
Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary
sazba
Velikostní skupina podle výroby v hl ročně
do 10 000
nad 10 000
nad 50 000
nad 100 000
nad 150 000
včetně
do 50 000
do 100 000
do 150 000
do 200 000
včetně
včetně
včetně
včetně
2203, 2206

32,00 Kč

16,00 Kč

19,20 Kč

22,40 Kč
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zařazení do velikostní skupiny – zejm. § 88 zákona
− malý nezávislý pivovar, který zahájí výrobu v průběhu kalendářního roku, oznámí celnímu úřadu své zařazení do velikostní
skupiny do konce měsíce, v němž zahájil výrobu
− předpokládaná roční výroba = dvanáctinásobek podílu předpokládané výroby od zahájení činnosti do konce roku a počtu
měsíců výroby v kalendářním roce včetně měsíce, v němž zahájí výrobu
− Pokud dojde ke změně zařazení do velikostní skupiny, je povinen malý nezávislý pivovar oznámit tuto skutečnost do
31. ledna kalendářního roku celnímu úřadu. Zařazení malého nezávislého pivovaru do velikostní skupiny může být nejvýše
o jeden stupeň nižší, než odpovídá skutečné výrobě v předchozím kalendářním roce.
− skutečná výroba za kalendářní rok je vyšší než horní mez velikostní skupiny, do níž byl malý nezávislý pivovar zařazen,
předloží plátce celnímu úřadu ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem dodatečné daňové přiznání za každé
zdaňovací období daného kalendářního roku - na dodatečném daňovém přiznání uvede rozdíl mezi daňovou povinností podle
sazby daně za velikostní skupinu, která odpovídá skutečné výrobě, a daňovou povinností uvedenou na řádném daňovém
přiznání za stejné zdaňovací období a uplatní nárok na vrácení daně, pokud vznikl; nárok na vrácení daně lze uplatnit za
celý kalendářní rok a z daně doměřené podle dodatečného daňového přiznání úrok z prodlení nevzniká
− skutečná výroba za kalendářní rok je nižší než dolní mez velikostní skupiny, do níž byl malý nezávislý pivovar zařazen,
předloží plátce celnímu úřadu nejpozději do 25. února následujícího kalendářního roku dodatečné daňové přiznání za každé
zdaňovací období kalendářního roku - na dodatečném daňovém přiznání uvede rozdíl mezi daňovou povinností podle sazby
daně za velikostní skupinu, která odpovídá skutečné výrobě, a daňovou povinností uvedenou na řádném daňovém přiznání
za stejné zdaňovací období a uplatní nárok na vrácení daně, pokud vznikl; nárok na vrácení daně lze uplatnit za celý
kalendářní rok a z daně doměřené podle dodatečného daňového přiznání úrok z prodlení nevzniká
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výpočet daně – zejm. § 85 zákona
− součin množství piva v hektolitrech, příslušné výše procenta koncentrace piva a základní nebo snížené sazby
− koncentrace piva vyjádřená v hmotnostních procentech extraktu původní mladiny je pro účely tohoto zákona
považována za koncentraci vyjádřenou ve stupních Plato (oP)

•

prokázání zdanění piva – zejm. § 5 a § 87a zákona
− daňový doklad podle § 5 odst. 2 zákona
− navíc uvedeno množství piva v členění podle jednotlivých sazeb spotřební daně z piva a příslušné
koncentrace piva vyjádřené v hmotnostních procentech extraktu původní mladiny

•

pivo osvobozené od daně – zejm. § 86, § 87 a § 89 zákona
−
−
−
−

pro výrobu octa uvedeného pod kódem nomenklatury 2209,
pro výrobu a přípravu léčiv,
pro výrobu přísad při výrobě potravin a nápojů, jejichž obsah alkoholu nepřesahuje 1,2 % objemových,
pro výrobu potravinářských výrobků, pokud obsah alkoholu v nich nepřekročí 8,5 litru alkoholu ve 100 kg
výrobku u čokoládových výrobků nebo 5 litrů alkoholu ve 100 kg výrobku u ostatních výrobků,
− ve výši technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát,
− určené k použití jako vzorky pro povinné rozbory, nezbytné výrobní zkoušky nebo jako vzorky
− lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně
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−
−

•
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povinnost vést evidenci vyrobených nebo zpracovaných vybraných výrobků, údaje dle § 37 odst. 2 zákona
evidence piva osvobozeného od daně se vede odděleně
evidence se uchovává po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence vyhotovena
celní úřad může rozhodnout, že evidence piva bude vedena společně za ty daňové sklady, které provozuje
stejný provozovatel a pro které je místně příslušný

prokazování původu dováženého piva – zejm. § 91 zákona
− zdaňováno základní sazbou daně
− Při dovozu piva vyrobeného v malém nezávislém pivovaru je pivo zdaňováno sníženou sazbou daně, pokud je
prokázáno potvrzením vydaným příslušnými úřady státu původu piva, že pivo bylo vyrobeno v malém
nezávislém pivovaru s roční výrobou nepřesahující 200 000 hl. Na tomto potvrzení se uvede roční výroba piva
v hektolitrech. Pokud není původ piva z malého nezávislého pivovaru prokázán, pivo je zdaňováno základní
sazbou daně.

•

doprava piva a průvodní doklady
− obecná úprava dle § 24 až § 32 zákona
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místní šetření – § 80 - § 84 daňového řádu
− zejm. vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání u daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní,
jakož i na místě, kde je to vzhledem k účelu místního šetření nejvhodnější
− o průběhu místního šetření sepíše správce daně podle povahy šetření protokol nebo úřední záznam
− správce daně může pořizovat obrazový nebo zvukový záznam o skutečnostech dokumentujících průběh úkonu, o čemž
předem uvědomí osoby, které se tohoto úkonu účastní
− právo správce daně na přístup na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a
přepravních obalů, k účetním záznamům nebo jiným informacím, a to i na technických nosičích dat, v rozsahu nezbytně
nutném pro dosažení cíle správy daní (i kopie)
− povinnost daňového subjektu poskytnout úřední osobě, která provádí místní šetření, všechny přiměřené prostředky a
potřebnou součinnost k účinnému provedení místního šetření
− zapůjčení a zajištění věcí (důkazní prostředky apod.) – protokol či úřední záznam

•

daňová kontrola – § 85 - § 88 daňového řádu
− předmětem daňové kontroly jsou ve vymezením rozsahu daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné
okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení

− povinnost daňového subjektu umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly a poskytovat součinnost
− právo daňového subjektu a) být přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami, které vykonávají jeho
činnosti, b) předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky nebo navrhovat provedení důkazních prostředků,
které on sám nemá k dispozici a c) vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně
− zpráva o daňové kontrole
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• přehled základních povinností
− dodržování základních principů a ustanovení zákoníku práce, rovné zacházení a zákaz diskriminace
− pracovní poměr – vznik a pravidla ukončování
− pracovní doba, doba odpočinku, přestávky v práci, práce v noci, práce přesčas, dovolená
− bezpečnost a ochrana zdraví při práci – školení, pravidla, ochranné prostředky, pracovní úrazy
− odměňování za práci – spravedlivá odměna, minimální mzda
− náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce – cestovní náhrady, diety apod.
− překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele

− péče o zaměstnance – stravování, zvláštní pracovní podmínky vybraných skupin zaměstnanců
− náhrada újmy
− vnitřní předpisy, osobní spis, potvrzení o zaměstnání pracovní posudek
− ochrana majetkových práv zaměstnavatele a osobních práv zaměstnance – sledování a monitoring
− zaměstnávání zdravotně postižených, případně příslušné odvody (více jak 25 zaměstnanců)
− povinné odvody a platby daní v souvislosti se zaměstnáváním
•

záloha na daň z příjmu fyzických osob

•

pojistné na zdravotní pojištění (13,5 % = 4,5 % + 9 %)

•

pojistné na sociální pojištění (31,5 % = 6,5 % + 25 %*) – důchodové, politika zaměstnanosti, nemocenské
* Od 1. 7. 2019 snížení o 0,2 %
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• vybrané právní předpisy
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu
nařízení vlády č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu
pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním,
zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o
pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž
mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o
zakázaných pracích a pracovištích)
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•

inspekce práce - kontrola
− inspektoráty inspekce práce – kontrola na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek
− Česká správa sociálního zabezpečení - odvody

•

inspektoři vs. kontrolované osoby
− výkon kontroly za přítomnost kontrolované osoby nebo jejího zástupce; průkaz inspektora (pověření)
− právo vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor a pořizovat obrazové a zvukové záznamy
− právo požadovat prokázání totožnosti, předložení jiných dokumentů
− právo provádět kontrolní nákupy, měření, prohlídky, zkoušky či revize
− právo dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez její přítomnosti
− právo vydat rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo
zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností
− právo vydat rozhodnutí o zákazu práce přesčas, v noci atd.
− právo ukládat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich
odstranění
•
opravné prostředky

•

protokol o kontrole
− zákonem stanovené obsahové náležitosti
− ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, zvláště složité případy do 60 dnů
− námitky – 15 dní ode dne doručení protokolu o kontrole
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•

spotřebitel
− = fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého
povolání

•

přehled vybraných základních povinností
− poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb
− použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou
− nekalé obchodní praktiky (příklady v příloze zákona o ochraně spotřebitele)
•
klamavá konání
•
klamavá opomenutí
•
agresivní obchodní praktiky
− zákaz diskriminace spotřebitele
− informační povinnost o prodávaných výrobcích nebo poskytovaných službách
− informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

•

vybrané právní předpisy
− zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
− zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
− zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
− zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
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Přehled základních právních povinností

Spotřebitelské právo
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• státní kontrola
− Česká obchodní inspekce – obecně
− Státní zemědělská a potravinářská inspekce - na úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků
− obecní živnostenské úřady – vybrané povinnosti

• inspektoři vs. kontrolované osoby
−
−
−
−
−
−
−

•

výkon kontroly za přítomnost kontrolované osoby nebo jejího zástupce; průkaz inspektora (pověření)
právo vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor a pořizovat obrazové a zvukové záznamy
právo požadovat prokázání totožnosti, předložení jiných dokumentů
právo provádět kontrolní nákupy, měření, prohlídky, zkoušky či revize
právo dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez její přítomnosti
právo používat krycí prostředky a doklady – faktická možnost od listopadu 2018 (ČOI)
právo ukládat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich
odstranění
• opravné prostředky

protokol o kontrole
− zákonem stanovené obsahové náležitosti
− ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, zvláště složité případy do 60 dnů
− námitky – 15 dní ode dne doručení protokolu o kontrole
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Přehled základních právních povinností

Další vybrané oblasti práva
•

ochrana osobních údajů
•
− obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
− zákon o zpracování osobních údajů
− zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

ostatní daně a poplatky
− zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
− zákon č. 235/2004 Sb., zákon o DPH
− zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
− zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
− místní poplatky

•

zasílání obchodních sdělení
− zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti

•

obaly a odpady
− zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
− zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

korporační otázky, obchodní listiny a další povinnosti
− zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
− zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č.
90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,
zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících,…
− zápisy v obchodním rejstříku, schvalování účetních
závěrek,…

•

platební styk a platby v hotovosti
•
− zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, a zákon
č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
(limit 270.000,- Kč)

•

regulace reklamy
− zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
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Právní povinnosti v minipivovarech

Zásadní novinky v právní úpravě
1.Seznam složek a výživové údaje na etiketách – samoregulace

2.Reakce na nález Ústavního soudu ČR ve věci EET

3.Změny v pracovním právu

4.Evidence skutečných majitelů

5.Novela zákona o ochranných známkách

6.Obalové hospodářství

7.Ochrana osobních údajů
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Zásadní novinky v právní úpravě

Seznam složek a výživové údaje na etiketách –
samoregulace
•

čl. 16 odst. 4 nařízení 1169/2011
− výjimka v případě nápojů, jejichž obsah alkoholu je vyšší než 1,2 % objemových
− uvádění seznamu složek a výživových údajů

•

březen 2017
− výzva Komise vůči výrobcům alkoholických nápojů k vypracování samoregulačního návrhu
− v případě neaktivity hrozí plošné zavedení povinnosti uvádět složení a výživové údaje na etiketách všech alkoholických
nápojů

•

březen 2018
− samoregulační návrh předložen Komisi (text zde)
− vypracován evropskými sdruženími výrobců piva (The Brewers of Europe), ciderů, lihovin a vína
− závazky:
• seznam složek a výživové hodnoty budou uváděny mimo etiketu a/nebo na etiketě
• informace mimo etiketu budou jednoduše přístupné z etikety přes webový odkaz, QR nebo čárový kód
• sektorová odvětí vytvoří systém poskytování užitečných informací spotřebitelům
− závazek evropských pivovarníků k zařazení složek a informací o výživě (text zde)
− aktuálně posuzováno Komisí

•

březen 2021
− plánovaná dobrovolná implementace v případě souhlasu Komise
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Zásadní novinky v právní úpravě

Reakce na nález Ústavního soudu ČR ve věci EET
• elektronická evidence tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
− 1. fáze (od 1. 12. 2016) - stravovací a ubytovací služby
− 2. fáze (od 1. 3. 2017) - maloobchod a velkoobchod
− 3. fáze (původně od 1. 3. 2018) - ostatní činnosti (zejm. podnikatelé ve výrobě – potraviny, nápoje i
pivo)
− 4. fáze (původně od 1. 12. 2018) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

• nález sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. 12. 2017 - změny k 1. 3. 2018
− odložení povinnosti evidovat tržby z činností zařazených do 3. fáze a 4. fáze
− povinnost evidovat tržby se nebude vztahovat na platby kartou, a to jak prostřednictvím platebních
terminálů, tak online platby přes internet
− na účtence nemusí být uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka

• novela zákona o evidenci tržeb
−
−
−
−

přesný termín startu 3. a 4. fáze evidence tržeb se odvine od schválení novely zákona o evidenci tržeb
nyní v Poslanecké sněmovně dvě novely zákona (1 a 2) a současně i návrh na zrušení zákona (zde)
otázky rozsahu povinnosti (roční obrat, plátce DPH apod.)
plánovaná účinnost hlavní vládní novely (1) 1. 1. 2020
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Zásadní novinky v právní úpravě

Změny v pracovním právu
• zvýšení minimální mzdy
− nařízení vlády 273/2018 Sb. (účinnost 1. 1. 2019)
− z 12.200,- Kč na 13.350,- Kč / měsíc a z 73,20 Kč na 79,80 Kč / hodina
− zvýšení úrovní tzv. zaručené mzdy

• zrušení tzv. karenční doby
− zákon č. 32/2019 Sb. (účinnost 1. 7. 2019); novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
− = doba prvních 3 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, po kterou doposud nepřísluší zaměstnanci
náhrada mzdy či platu
− snížení sazby pojistného při odvodech na nemocenské pojištění o 0,2 % - zaměstnavatelé budou odvádět
pouze 24,8 % z vyměřovacího základu zaměstnance za účelem úhrady pojistného na sociální zabezpečení

• plánovaná velká novela zákoníku práce
− vládní návrh zákona má být předložen Poslanecké sněmovně
− výpočet dovolené, home-office, dočasné přidělení, návrat z rodičovské dovolené, DPP a DPČ,…
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Přehled základních právních povinností

Evidence skutečných majitelů
•
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povinné subjekty
− všechny právnické osoby

•

povinnosti
− vedení interní evidence údajů o jejich skutečných majitelích (již od roku 2018)
− provedení zápisu těchto údajů do neveřejné evidence skutečných majitelů (1. 1. 2019, případně 1. 1. 2021)

•

skutečný majitel
− fyzická osoba, která právně či fakticky, přímo či nepřímo má možnost vykonávat rozhodující vliv v právnické
osobě
− domněnky:
i.

sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv v právnické osobě nebo
má podíl na základním kapitálu větší než 25 %;

ii.

sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě (i); nebo

iii.

má být příjemcem alespoň 25 % zisku této právnické osoby.

− V případě, že žádná osoba nenaplňuje kritéria skutečného majitele, jak jsou uvedena výše, nebo nelze
skutečného majitele zjistit či určit, zapíše se jako skutečný majitel člen statutárního orgánu dané právnické
osoby anebo osoba v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. Pokud uvedená kritéria
naplní více osob, zapíší se všechny tyto osoby.
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Přehled základních právních povinností

Evidence skutečných majitelů
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• zápis
− osobní identifikační údaje i údaje o podílu na hlasovacích právech a podílu na rozdělovaných
prostředcích, či jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak
− doložit listiny o skutečnostech, které mají být zapsány
− údaje vedené v interní evidenci a stejně tak i údaje zapsané v neveřejné evidenci skutečných majitelů musí
vždy odpovídat skutečnosti

• nesplnění povinnosti
− faktická nemožnost využívat služeb úvěrových, finančních a dalších institucí, včetně např. bank, auditorů,
leasingových společností či pojišťoven
− komplikace v zadávacích řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek
− není stanovena peněžitá sankce
Více zde: https://www.peytonlegal.cz/lhuta-pro-zapis-do-evidence-skutecnych-majitelu-se-blizi/.
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Přehled základních právních povinností

Novela zákona o ochranných známkách
•

ochranná známka
− = jakékoliv označení, tvořené zejména slovy, včetně osobních jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi
nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby
od výrobků nebo služeb jiné osoby

•

právní úprava
− zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
− účinnost 1. 1. 2019

•

co novela přináší?
− zjednodušení procesu zápisu ochranných známek
− Úřad průmyslového vlastnictví již nebude v rámci přezkumu přihlášky přihlížet k tomu, zda je
přihlašované označení shodné se starší ochrannou známkou zapsanou pro stejné výrobky či služby

− bude jen a pouze na vlastníku starší ochranné známky, aby se proti zápisu „konkurenčního“ označení
bránil podáním námitek
− bohužel více prostoru spekulativním přihláškám
− důraz na povinnost vlastníků své ochranné známky pro příslušné výrobky a služby řádně užívat
− zavedení nových netradičních druhů ochranných známek (např. známek zvukových, pohybových či
multimediálních (kombinace obrazu a zvuku) apod.)
Více zde: https://www.peytonlegal.cz/co-prinasi-velka-novela-zakona-o-ochrannych-znamkach/.
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Obalové hospodářství
•
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obecně
− povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů = osoby (podnikající právnické a fyzické osoby), které uvádějí
obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají
− obal = libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci,
dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele

•

přehled vybraných základních povinností
− zajistit zpětný odběr a využití obalového odpadu
− zápis do seznam osob
−

osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, které
jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti

−

Poplatek

− evidence
−

osoba zapsaná do seznamu osob je povinna vést průběžně evidenci o obalech

− prevence
−

minimalizovat objem a hmotnost obalu při dodržení požadavků kladených na balený výrobek.

− označování obalů
−

označit materiál, ze kterého byl obal vyroben

−

Osoba, která uvádí do oběhu stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je
povinna nabízet nápoje náležející do uvedených skupin rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto
nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než
200 m2.

− pivo
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Obalové hospodářství
•
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splnění povinností
− samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady
− přenesením povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu za účelem jeho dalšího uvedení
do oběhu
− uzavřením smlouvy o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností (EKO-KOM), vytvořenou za účelem
zajištění plnění zákonné povinnosti

•

vybrané právní předpisy
− zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
− právní předpisy EU
− balíček oběhového hospodářství EU
− směrnice o odpadech a směrnice o skládkování odpadu
− směrnice o obalech a obalových odpadech
−

nové cíle pro obalové materiály: pro rok 2025 - recyklace všech obalových odpadů 65 %, plasty 50
%, dřevo 25 %, železné kovy 70 %, hliník 50 %, sklo 70 %, papír a lepenka 75 %. Pro rok 2035 - 70 %
recyklace všech obalových odpadů, plasty 55 %, dřevo 30 %, železné kovy 80 %, hliník 60 %, sklo 75 %,
papír a lepenka 85 %

− řešení
−
−

transpozice v ČR?
zálohované PET lahve, rozšíření povinností pro vratné skleněné lahve?
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Zásadní novinky v právní úpravě

Ochrana osobních údajů
• přijat návrh adaptačního zákona k GDPR (zákon o zpracování osobních údajů)
• schválen i doprovodný zákon k zákonu o zpracování osobních údajů
• plánovaná účinnost = konec března 2019
• ÚOOÚ bude mít možnost efektivně kontrolovat a pokutovat nedodržování pravidel ochrany
osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(General Data Protection Regulation) a zákona o zpracování osobních údajů
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Co GDPR přineslo?
•

účinnost od 25. 5. 2018

•

rEVOLUCE
− vývoj právní úpravy a reakce na technologický pokrok
− posilování a precizace stávajících práv, nová práva subjektů údajů
− náročnější administrace a nové povinnosti pro správce a zpracovatele, vyšší sankce
− legislativní rozšíření definice pojmu „osobní údaj“
− nové instituty a pojmy

•

•

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

•

pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

•

záznamy o činnostech zpracování

•

pseudonymizace

základní principy
− princip odpovědnosti správce
•

odpovědnost správce za dodržení povinností vyplývajících z GDPR

•

povinnost správce být schopen doložit soulad se zásadami a povinnostmi dle GDPR

− princip přístupu založeném na riziku
•

posouzení rizika pro práva a svobody subjektů údajů

•

plnění povinností podle vlastností správce a míry rizika

•

přijetí adekvátních technických a organizačních opatření za účelem zajištění zabezpečení osobních údajů odpovídajících riziku
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Ochrana osobních údajů

Osobní údaj
• veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě = subjekt údajů

• identifikovatelná osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor
− například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity
této fyzické osoby

• síťové identifikátory (IP adresa, cookies, e-mailová adresa) a lokační údaje (GPS souřadnice aktuální
polohy)
• zvláštní kategorie osobních údajů
− osobní údaje, které jsou svojí povahou zvláště citlivé
− údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém
přesvědčení nebo členství v odborech; genetické údaje a biometrické údaje zpracovávané za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální
orientaci fyzické osoby
− nepatří sem např. rodné číslo („kvazicitlivý“ údaj)
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Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů
= jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který
je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je:

o

shromáždění

o

nahlédnutí

o

zaznamenání

o

použití

o

uspořádání

o

zpřístupnění přenosem

o

strukturování

o

šíření nebo jiné zpřístupnění

o

uložení

o

seřazení či zkombinování

o

přizpůsobení nebo pozměnění

o

omezení

o

vyhledání

o

výmaz nebo zničení
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Správci a zpracovatelé
• správce
− fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s
jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů
− společní správci = situace, kdy účely a prostředky zpracování stanoví společně dva či více správců

• zpracovatel
− fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní
údaje pro správce
− neurčuje účel a prostředky zpracování
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Zásady
•

zákonnost, korektnost a transparentnost

•

omezení uložení

•

účelové omezení

•

integrita a důvěrnost

•

minimalizace údajů

•

odpovědnost správce

•

přesnost

= právní základ, informování subjektu údajů a výkon
práv subjektů
= shromažďování jen pro určité, výslovně vyjádřené a
legitimní účely, neslučitelnost účelů

= přiměřený, relevantní, omezený a nezbytný rozsah
osobních údajů pro účely zpracování

= uložení údajů jen po nezbytně dlouhou dobu pro účely
zpracování
= zpracování způsobem zajišťujícím zabezpečení
osobních údajů, ochrana před náhodnou ztrátou,
zničením či poškozením
= odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad a
schopnost správce doložit soulad s GDPR

= zpracování přesných a v případě potřeby
aktualizovaných údajů

Jarní cena českých sládků 2019

15. 3. 2019

Ochrana osobních údajů

Právní základ zpracování
• souhlas se zpracováním
• splnění smlouvy / opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu
• splnění právní povinnosti
• ochrana životně důležitých zájmů
• úkol prováděný ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
• oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

• zvláštní právní tituly zpracování pro zvláštní kategorie osobních údajů
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Povinnosti správců a zpracovatelů
• obecná povinnost zajištění a doložení souladu
zpracování s GDPR

• povinnost hlášení bezpečnostních incidentů
(data breaches)

• povinnost zavedení vhodných technických a
organizačních opatření

• povinnost provést posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů (DPIA)

−
−
−
−

právní základ a legitimní účel
− dozorovému orgánu, případně i subjektu údajů
informační, ohlašovací a oznamovací povinnosti
výkon práv subjektů
• povinnost vést záznamy o činnostech
zajištění správnosti, zabezpečení a minimalizace
zpracování
rozsahu a doby uchování osobních údajů
− písemné, dostupné na vyžádání
− posouzení rizik zpracování a vlivu na ochranu
− nevztahuje se na podnik s méně než 250
osobních údajů
zaměstnanci (výjimky – mj. riziko a zvláštní
kategorie údajů)

− zajištění souladu zpracování se zásadami podle
GDPR
• povinnost jmenovat pověřence pro ochranu
•
•

záměrná ochrana (Privacy by Design)
standardní ochrana (Privacy by Default)

• povinnost pravidelné revize a aktualizace
přijatých opatření

osobních údajů (DPO)

• předávání osobních údajů v rámci EU / do
třetích zemí
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Práva subjektů údajů
• právo na informace o zpracování osobních údajů • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
• právo na přístup subjektu k osobním údajům

• právo na omezení zpracování

• právo na přenositelnost osobních údajů

• právo vznést námitku

• právo na opravu

• právo podat stížnost u dozorového úřadu

• právo nebýt předmětem automatizovaného
rozhodování

• právo na účinnou soudní ochranu
• právo na náhradu újmy
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Sankce a opatření
• nepeněžité sankce a opatření
− upozornění, napomenutí, příkaz (nařízení), dočasné či trvalé omezení zpracování, přerušení předávání

• správní pokuty
−
−
−
−
−

povaha, závažnost a délka trvání porušení
povaha, rozsah a účel zpracování, dotčených subjektů a kategorie údajů
úmysl x nedbalost
míra odpovědnosti, kroky podniknuté ke zmínění škody
recidiva

• méně závažná porušení
− až 10 mil. EUR nebo až 2 % z celosvětového ročního obratu za předchozí rok (vyšší možnost)

• závažná porušení
− až 20 mil. EUR nebo až 4 % z celosvětového ročního obratu za předchozí rok (vyšší možnost)
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Průběh GDPR compliance projektu
1.příprava a zahájení projektu
− sestavení interního týmu v rámci společnosti a určení kontaktní osoby
− úvodní setkání a návštěva závodu

2.právní posouzení souladu procesů zpracování s GDPR
− data mining  due diligence  analýza a návrhy obecných opatření
− zaslání úvodního dotazníku – otázky a odpovědi (data mining)
− seznámení se společnostmi a procesy v nich probíhajícími na základě předložených dokumentů a
poskytnutých informací (due diligence)
− posouzení aktuálního stavu a identifikace nesouladů s úpravou GDPR s návrhy obecných opatření k odstranění
nesouladů (analýza)

3.příprava a implementace zvolených opatření
− příprava a revize dokumentace, posouzení rizik zpracování, zavedení záznamů o činnostech zpracování,
inventarizace a mapování zpracování osobních údajů, školení atd.

4.následné ad hoc konzultace a kontroly souladu - udržitelnost opatření
− audity, školení, poradenství
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