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•

– v prípadoch, keď sa vyžaduje identifikácia
konečného užívateľa výhod, sa povinná osoba
nesmie spoliehať výlučne na údaje získané
z príslušných registrov,

Do parlamentu bol predložený návrh novely zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu. Zámerom
novely zákona je transponovať smernicu Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o predchádzaní
využívaniu finančného systému na účely prania špinavých
peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.

– povinná osoba je povinná vykonať základnú
starostlivosť pri vykonaní príležitostného obchodu
mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej
15 000 EUR a dopĺňa sa, že pri obchode
v hotovosti je to najmenej 10 000 EUR,
– povinná osoba je povinná vykonať identifikáciu
klienta a overenie jeho identifikácie pri obchode,
ktorého hodnota dosiahne najmenej 1 000 EUR
(2 000 EUR podľa doterajších predpisov),
•

dopĺňa sa definícia cezhraničného
korešpondenčného vzťahu (korešpondenčné vzťahy
sú vzťahy medzi bankami, finančnými inštitúciami a
medzi bankami a finančnými inštitúciami navzájom),

•

zavádza sa povinnosť povinných osôb identifikovať
konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe viesť
jeho aktuálne identifikačné údaje.

Zmeny a doplnenia, ktoré novela zákona prináša,
sa týkajú predovšetkým:
•

ustanovenia o povinnej osobe, kde sa znižuje limit
potrebný pre zaradenie podnikateľa medzi povinné
osoby pri obchodoch v hotovosti z 15 000 EUR
na 10 000 EUR,

ustanovenia o základnej starostlivosti povinnej
osoby vo vzťahu ku klientovi:

Navrhovaná účinnosť novely je 1. júna 2017.
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Zákon o dôveryhodných službách
pre elektronické transakcie
na vnútornom trhu
Parlament schválil zákon č. 272/2016 Z. z.
o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o dôveryhodných službách), ktorého
cieľom je dosiahnutie súladu vnútroštátneho právneho
poriadku s nariadením 910/2014 o elektronickej
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické
transakcie na vnútornom trhu (ďalej len „Nariadenie“),
ktoré upravuje podmienky poskytovania dôveryhodných
služieb. Týmto zákonom sa zároveň ruší zákon
č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a všetky
súvisiace vyhlášky Národného bezpečnostného úradu,
a novelizuje sa zákon o e-Governmente.
Dôveryhodná služba je podľa Nariadenia elektronická
služba, ktorá sa spravidla poskytuje za odplatu
a ktorá spočíva vo vyhotovovaní, overovaní a validácii
elektronických podpisov/elektronických pečatí/
elektronických časových pečiatok, elektronických
doručovacích služieb pre registrované zásielky
a certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia;
vo vyhotovovaní, overovaní a validácii certifikátov
pre autentifikáciu webových sídiel, alebo v uchovávaní
elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré
s nimi súvisia.
Zákon upravuje oblasti, ktoré sa týkajú najmä:
•

podmienok poskytovania dôveryhodných služieb,

•

povinností poskytovateľov dôveryhodných služieb
a kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných
služieb (je ním poskytovateľ dôveryhodných služieb,
ktorý poskytuje dôveryhodné služby a ktorému
orgán dohľadu udelil kvalifikovaný štatút),

•

vymedzenia mandátneho certifikátu a certifikácie,

•

pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu,

•

sankcií za porušenie povinností (za priestupky a iné
správne delikty) vo forme pokút.

Nariadením sa rozšírila doterajšia úprava
elektronického podpisu, pečatí a pečiatok, ktorá
tieto rozdelila do niekoľkých typov (podľa stupňa
bezpečnosti):
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1.

Elektronických podpisov:

•

elektronický podpis,

•

zdokonalený elektronický podpis,

•

kvalifikovaný elektronický podpis (považuje sa

za zaručený elektronický podpis podľa doterajších
právnych predpisov), má právny účinok rovnocenný
s vlastnoručným podpisom, pričom notárske
osvedčenie pravosti podpisu sa v tomto prípade
nevyžaduje, a ak je založený na kvalifikovanom
certifikáte vydanom v jednom členskom štáte,
uznáva sa ako kvalifikovaný elektronický podpis
vo všetkých členských štátoch);
2.

Pečatí:

•

elektronická pečať,

•

zdokonalená elektronická pečať,

•

kvalifikovaná elektronická pečať (považuje sa
za zaručenú elektronickú pečať podľa doterajších
právnych predpisov);

3.

Pečiatok:

•

elektronická časová pečiatka,

•

kvalifikovaná elektronická časová pečiatka
(považuje sa za časovú pečiatku podľa doterajších
právnych predpisov).

Poskytovateľ akreditovaných certifikačných služieb podľa
doterajších predpisov sa považuje za poskytovateľa
dôveryhodných služieb s kvalifikovaným štatútom.
Akreditovaná služba vydávania časových pečiatok podľa
doterajších predpisov sa považuje za dôveryhodnú
službu s kvalifikovaným štatútom vydávajúca
kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku. Bezpečné
zariadenie na vyhotovovanie elektronickej pečate
podľa doterajších predpisov sa považuje za zariadenie
na vyhotovovanie kvalifikovanej elektronickej pečate
(platí do uplynutia platnosti alebo zrušenia certifikátu
zariadenia). Kvalifikovaný systémový certifikát podľa
doterajších predpisov sa považuje za kvalifikovaný
certifikát pre kvalifikovanú elektronickú pečať (platí
do uplynutia platnosti, zrušenia).
Zákon je účinný od 18. októbra 2016, pričom niektoré
ustanovenia sú účinné od 1. marca 2017.

Rozsudok Súdneho dvora vo veci
C-484/14 14 Tobias Mc Fadden
proti Sony Music Entertainment
Germany GmbH
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka
výkladu článku 12 ods. 1 smernice 2000/31/ES
Európskeho parlamentu a Rady o určitých právnych
aspektoch služieb informačnej spoločnosti
na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode
(ďalej len „Smernica“).

Právne
Podľa čl. 12 ods. 1 Smernice platí, že ak služba
poskytovaná informačnej spoločnosti pozostáva
z prenosu informácií, ktoré sú poskytované príjemcom
tejto služby, prostredníctvom komunikačnej siete (napr.
verejné wifi) alebo poskytnutia prístupu
do komunikačnej siete, musia členské štáty zabezpečiť,
aby poskytovateľ služieb nebol zodpovedný
za prenášané informácie za podmienky, že neiniciuje
prenos, nevyberá príjemcu prenosu, neupravuje
prenášané informácie.
Súdny dvor rozhodol, že:
•

v prípade, ak daný poskytovateľ poskytuje prístup
k verejnej wifi na propagačné účely tovaru, ktorý
predáva, alebo služieb, ktoré ponúka, ide o službu
informačnej spoločnosti,

•

Smernica sa má vykladať v zmysle, že bráni tomu,
aby osoba, ktorej autorské práva k dielu boli
porušené, mohla od poskytovateľa prístupu žiadať
náhradu škody (ako aj zaplatenie náhrady nákladov
na výzvu a trov konania vynaložených v rámci
návrhu na náhradu škody) z dôvodu, že táto sieť
bola použitá treťou osobou na porušenie jej práv,

•

Smernica v zásade nebráni tomu, aby bol
poskytovateľovi uložený príkaz, ktorý by ukladal
povinnosť zabezpečiť ochranu internetového
pripojenia heslom na zabezpečenie odstrašujúceho
účinku a zabráneniu anonymného konania
používateľov siete, ktorí by boli nútení prezradiť
svoju identitu prv, než získajú heslo k sieti.

Na základe uvedeného možno povedať, že poskytovateľ,
ktorý bezplatne ponúka verejnosti prístup k verejnej
wifi, nie je zodpovedný za porušenie autorských práv
používateľom tejto siete, ale možno od neho žiadať,
aby pre túto sieť zabezpečil ochranu internetového
pripojenia heslom z dôvodu, aby sa predchádzalo alebo
zabránilo takému porušovaniu.

Rozsudok Súdneho dvora vo veci
C-160/15 GS Media BV proti Sanoma
Media Netherlands, Playboy
Enterprises, Britt Geertruide
Dekkerovej
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týkal
výkladu článku 3 ods. 1 smernice Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2001/29/ES o zosúladení
niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich
práv v informačnej spoločnosti (ďalej len „Smernica“).
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Podľa čl. 3 ods. 1 Smernice musí byť každý verejný
prenos diel odsúhlasený nositeľom autorských práv,
pričom členské štáty majú dohliadať na to, aby autori
mali výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akýkoľvek
verejný prenos svojich diel (po drôte, bezdrôtovými
prostriedkami) vrátane sprístupňovania svojich diel
verejnosti tak, aby k nim mala verejnosť prístup z miesta
a v čase, ktorý si zvolí.
Súdny dvor rozhodol, že uvedený článok Smernice sa
má vykladať v tom zmysle, že na určenie toho, či sa
vloženie hypertextového odkazu na chránené dielo
voľne dostupné na inej internetovej stránke bez súhlasu
nositeľa autorských práv považuje za verejný prenos
v zmysle ustanovenia Smernice, treba určiť, či tieto
odkazy poskytla osoba bez úmyslu dosiahnutia zisku
(nevedela, dôvodne nemohla vedieť o nezákonnej
povahe zverejnenia týchto diel) alebo či uvedené odkazy
boli poskytnuté s cieľom dosiahnutia zisku (v tomto
prípade sa musí vychádzať z domnienky vedomosti
a o nezákonnej povahe zverejnenia na stránke).

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
pod nasledovným odkazom: http://www2.deloitte.
com/global/en/pages/about-deloitte/articles/
dbriefs-legal.html
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