VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT
prosinec 2018 – leden 2019

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo práce a sociálních věcí svým sdělením č. 311/2018 Sb. v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona o zaměstnanosti oznámilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí
roku 2018 činila částku 31.225,- Kč.

Nové nařízení vlády č. 321/2018 Sb. vydané podle § 271u odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
ve znění pozdějších předpisů, řeší s účinností od 1. ledna 2019 vybrané otázky náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
a také náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů. Podle nového
nařízení se náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání a náhrada nákladů na výživu pozůstalých příslušející zaměstnancům nebo
pozůstalým podle zákoníku práce (případně podle dřívějších právních předpisů), upravuje tak, že
průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a pro výpočet náhrady
nákladů na výživu pozůstalých, se zvyšuje o 3,4 %. | účinnost 1. ledna 2019

Na základě zmocňovacího ustanovení § 189 odst. 1 zákoníku práce vydalo Ministerstvo práce a sociálních
věcí pravidelnou vyhlášku stanovující pro rok 2019 (i) minimální sazbu náhrady za používání
silničních motorových vozidel zaměstnanců při jejich pracovní cestě, (ii) minimální stravné náležející
zaměstnanci při pracovní cestě a (iii) minimální průměrnou cenu pohonných hmot pro výpočet
náhrady pohonných hmot spotřebovaných při pracovní cestě zaměstnance jeho motorovým vozidlem.
Minimální sazba náhrady za 1 km jízdy motorovým vozidlem zaměstnance při jeho pracovní cestě
pro zaměstnavatele se u jednostopých vozidel a tříkolek nemění; pro rok 2019 je stanovena na 1,10 Kč. U
osobních silničních motorových vozidel je stanovena nově na 4,10 Kč. Minimální stravné náležející
zaměstnanci při pracovní cestě pro zaměstnavatele ve smyslu § 163 odst. 1 zákoníku práce se za
každý kalendářní den pracovní cesty stanovuje na 82,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, na 124,Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin (nejdéle však 18 hodin), a na 195,- Kč, trvá-li pracovní cesta
déle než 18 hodin. Minimální výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pro výpočet náhrady
pohonných hmot spotřebovaných při pracovní cestě zaměstnance jeho motorovým vozidlem se stanovuje
(zvyšuje oproti roku 2018) na 33,10 Kč u benzinu 95 oktanů, na 37,10 Kč u benzinu 98 oktanů a na 33,60
Kč u motorové nafty. | účinnost 1. ledna 2019

EVROPSKÁ UNIE
Nové nařízení Komise (EU) 2019/50 ze dne 11. ledna 2019 se mění přílohy II, III, IV a V nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro
chlorantraniliprol, klomazon, cyklaniliprol, fenazachin, fenpikoxamid, fluoxastrobin, lambdacyhalothrin, mepikvat, cibulový olej, thiakloprid a valifenalát v některých produktech a na jejich
povrchu. Přesné specifikace jsou k nalezení v příloze tohoto nařízení. | platnost 15. ledna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu,
zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny
specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu, stanoví pravidla, jimiž se
doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013. Pravidla se týkají chráněných označení původu, chráněných
zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, pokud jde o: žádosti o ochranu; řízení o
námitce; omezení použití chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení;
změny specifikace výrobku a změny tradičních výrazů; zrušení ochrany; a označování a obchodní

úpravu. Tímto nařízením se ruší nařízení Komise (ES) č. 607/2009, jsou zde ale přechodná opatření a
výrobky z révy vinné označené v souladu s nařízením č. 607/2009 mohou být uváděny na trh do vyčerpání
zásob. | platnost 14. ledna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/34 ze dne 17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení
původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace
výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol, stanoví prováděcí pravidla
k nařízení (EU) č. 1306/2013 a nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o chráněná označení původu,
chráněná zeměpisná označení a tradiční výrazy v odvětví vína, pokud jde o: žádosti o ochranu; řízení
o námitce; změny specifikace výrobku a změny tradičních výrazů; evidenci; zrušení ochrany;
používání symbolů Unie; kontroly; a komunikaci. | platnost 14. ledna 2019

Nařízení Komise (EU) 2019/36 mění přílohu I nařízení (ES) č. 1334/2008, které stanoví seznam
aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a
podmínky jejich použití. Konkrétně se změna týká látky N-(2-methylcyklohexyl)-2,3,4,5,6pentafluorbenzamid, která s ohledem na odhadované úrovně příjmu ve stravě byla zhodnocena jako
nepředstavující bezpečnostní riziko. | platnost 31. ledna 2019

Nařízení Komise (EU) 2019/37 mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011, které stanoví seznam
povolených látek Unie, které se mohou používat v materiálech a předmětech z plastů určených
pro styk s potravinami. Uvedené nařízení se mění, aby odráželo nejnovější zjištění Evropského úřadu
pro bezpečnost potravin. Jednotlivé změny a úpravy jsou uvedeny v příloze nového nařízení. | platnost 31.
ledna 2019

Nařízení Komise (EU) 2019/38 mění přílohy II a V nařízení (ES) č. 396/2005, kde jsou stanoveny
maximální limity reziduí pro iprodion v některých produktech a na jejich povrchu. Změny a přesné
specifikace jsou detailně uvedeny v příloze nového nařízení. | platnost 31. ledna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/39 mění přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008, přičemž
příloha III stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro
ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením
stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007. Příloha IV pak obsahuje seznam kontrolních orgánů a
kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení pro účely
rovnocennosti ve třetích zemích. Jednotlivé změny jsou uvedeny v přílohách nového nařízení. | platnost
31. ledna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2016 na základě žádosti společnosti Obà Food Srl. zařazuje na
seznam Unie pro povolené nové potraviny loupaná zrna Digitaria exilis (Kippist) Stapf (fonio /
rosička útlá) uvedená v příloze tohoto nařízení. Podmínky použití a požadavky na označování jsou
stanoveny v příloze tohoto nařízení. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu
s přílohou tohoto nařízení. | platnost 8. ledna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2017 na základě žádosti společnosti Sorghum Zrt. zařazuje na
seznam Unie pro povolené nové potraviny sirup ze Sorghum bicolor (L.) Moench (čirok
dvoubarevný) podle přílohy tohoto nařízení. Podmínky použití a požadavky na označování jsou
stanoveny v příloze tohoto nařízení. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s
přílohou tohoto nařízení. | platnost 8. ledna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2017 na základě žádosti společnosti Sorghum Zrt. zařazuje na
seznam Unie pro povolené nové potraviny sirup ze Sorghum bicolor (L.) Moench (čirok
dvoubarevný) podle přílohy tohoto nařízení. Podmínky použití a požadavky na označování jsou
stanoveny v příloze tohoto nařízení. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s
přílohou tohoto nařízení. | platnost 6. ledna 2019

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 4525/2016 ze dne 23. 8. 2018 týkající se
vlivu vad usnesení valné hromady na rozhodování soudu v rejstříkovém řízení
„…vady, které způsobují toliko neplatnost usnesení valné hromady, zásadně nejsou důvodem pro zamítnutí
návrhu na zápis skutečnosti založené usnesením valné hromady do obchodního rejstříku, ani kdyby byly
zjevné z listin připojených k návrhu. Má-li některá z aktivně věcně legitimovaných osob za to, že zde takové
vady jsou a že odůvodňují vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, nezbývá jí než domoci se
vyslovení neplatnosti tohoto usnesení valné hromady soudem postupem podle § 191 z. o. k. Nebude-li
neplatnost usnesení valné hromady vyslovena, bude toto usnesení považováno za platné, byť by bylo
stiženo vadami odůvodňujícími vyslovení jeho neplatnosti. Naopak bude-li se z listin předložených
rejstříkovému soudu podávat, že usnesení valné hromady je stiženo vadami způsobujícími, že se na ně
hledí, jako by nebylo přijato (srov. zejména § 45 odst. 1 a 2 z. o. k. a § 245 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku), či bude-li z nich plynout, že zde vůbec takové usnesení není, popř. bude-li obsah
rejstříkového spisu nasvědčovat tomu, že zde takové vady jsou, rejstříkový soud návrh na zápis do
obchodního rejstříku zamítne.“
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 27 Cdo 3547/2017 ze dne 12. 9. 2018 týkající se
otázky posuzování bezúhonnosti ve smyslu živnostenského zákona a tedy i občanského
zákoníku a zákona o obchodních korporacích (členové orgánů)
„Spáchá-li posuzovaná osoba úmyslný trestný čin v souvislosti s podnikatelskou činností určité jiné osoby,
přičemž provozuje nebo následně započne provozovat vlastní podnikatelskou činnost, respektive vykonává
nebo má vykonávat funkci ve voleném orgánu obchodní korporace, ve stejném oboru, nelze tuto osobu
nadále považovat za bezúhonnou ve smyslu živnostenského zákona. Uvedený závěr přitom platí bez ohledu
na vztah mezi odsouzeným (pachatelem trestného činu) a podnikatelem, s jehož činností trestný čin
souvisel, tj. zda byl odsouzený členem statutárního orgánu podnikatele, jeho zástupcem či jeho
zaměstnancem; podstatná je především souvislost trestného činu s podnikatelskou činností této osoby."
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3795/2017 ze dne 19. 9. 2018 týkající se
rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. f) části věty za středníkem zákoníku práce
(neuspokojivé pracovní výsledky)
„...k platnému rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. f) části
věty za středníkem zák. práce může zaměstnavatel přistoupit i před uplynutím přiměřené lhůty, kterou
zaměstnanci stanovil k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků v písemné výzvě učiněné v době
posledních 12 měsíců, je-li s ohledem na povahu a množství nesplněných pracovních úkolů zaměstnance a
stav jejich rozpracovanosti, způsob hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců u zaměstnavatele,
popřípadě též s přihlédnutím k dosavadnímu přístupu zaměstnance k plnění pracovních povinností
nepochybné (zjevné), že v době, která zbývá do jejího uplynutí, k odstranění neuspokojivých pracovních
výsledků zaměstnance nedojde (nemůže dojít).“ Je třeba však upozornit, že v předmětné věci byla u
Ústavního soudu České republiky podána ústavní stížnost, která bude řešena pod sp. zn. III. ÚS 4013/18.
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