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ČESKÁ REPUBLIKA 

Nový zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním 
zprostředkování), má za cíl vytvořit komplexní právní úpravu vztahů v oblasti realitního 
zprostředkování, které nejsou dosud právními předpisy upraveny. Zákon vytváří základní 
právní rámec realitního zprostředkování a zvyšuje regulaci realitního zprostředkování a 
ochranu klientů zprostředkovatelů. | účinnost převážně 3. března 2019 
 

 
Nařízením vlády č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, dochází ke 
zvýšení částek životního a existenčního minima. Částka životního minima u jednotlivce činí 

nově měsíčně 3.860,- Kč. Nařízení dále stanovuje výše životního minima u osob posuzovaných 
společně, a to v závislosti na jejich věku a na tom, zda se jedná o nezaopatřené dítě. Částka 
existenčního minima osoby činí nově měsíčně 2.490,- Kč. | účinnost 1. dubna 2020 

 
 
Novým nařízením vlády č. 62/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu 
výpočtu způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu 
rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o 
nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb., dochází k úpravě výše základní 
částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, která se 

bude rovnat úhrnu tří čtvrtin (dříve dvou třetin) součtu částky životního minima jednotlivce a 
částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, a jedné třetiny (dříve jedné čtvrtiny) 
nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Na manžela 
povinného i na dítě, jehož manželé společně vyživují, se nově bude započítávat jedna třetina 
nezabavitelné částky (dříve jedna čtvrtina). | účinnost 1. července 2020  

 
 

Nařízením vlády č. 42/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dochází, v souvislosti s novelizací 
směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo 
mutagenům při práci, k úpravě podmínek ochrany zdraví při práci a k rozšíření Seznamu 
chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace a 
Seznamu prachů a jejich přípustné expoziční limity.| účinnost 1. března 2020 

 
 
Usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb. o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky 
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ 
na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. S účinností od 
14 hod dne 12. března 2020 vyhlásila vláda České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů pro 
území České republiky, a to z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. Účinností usnesení nejsou 
dotčena dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Vláda je v souladu 
s § 5 a 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále také jako „krizový 
zákon“) oprávněna omezovat osobnostní práva a přijímat krizové opatření. Vláda je v době trvání 

nouzového stavu oprávněna nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území, zákaz vstupu, pobytu 
a pohybu osob na vymezených místech nebo území, rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo 
povinnosti poskytnout věcné prostředky, či rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních 

prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení 
ohrožení vyplývajícího z krizové situace. | účinnost od 12. března 2020 
 
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vláda ČR a další orgány přijímají krizová opatření, 
která jsou publikována ve Sbírce zákonů, případně na jejich webových stránkách. 
 

 
 



 

EVROPSKÁ UNIE 

Nařízení Komise (EU) 2020/351 ze dne 28. února 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny citronové (E 330) v kakaových a 
čokoládových výrobcích vyhovuje žádosti o změnu podmínek použití kyseliny citronové (E 330) 

z kategorie potravin 05.1 „Kakaové a čokoládové výrobky ve smyslu směrnice 2000/36/ES“, 
a to o zvýšení jejího maximálního množství použití na 10.000 mg/kg u mléčné čokolády. | 
platnost 24. března 2020 
 
 
Nařízení Komise (EU) 2020/355 ze dne 26. března 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) 

v kapalných rostlinných olejových emulzích yyhovuje žádosti o povolení použití 
polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) jako emulgátoru v kapalných rostlinných olejových 
emulzích určených k prodeji konečnému spotřebiteli, s obsahem tuku nejvýše 70 %, v kategorii 
potravin 02.2.2 „Jiné tukové a olejové emulze včetně pomazánek definovaných v nařízení (ES) 
č. 1234/2007 a kapalných emulzí“. | platnost 25. března 2020 

 

 

Nařízení Komise (EU) 2020/356 ze dne 4. března 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polysorbátů (E 432–436) v sycených nápojích 
vyhovuje žádosti o povolení použití polysorbátů (E 432–436) v maximálním množství 10 mg/kg 
v kategoriích 14.1.4 „Ochucené nápoje“, 14.2.3 „Cider a perry“, 14.2.4 „Ovocné víno a made 
wine“ a 14.2.8 „Ostatní alkoholické nápoje včetně směsí alkoholických nápojů s nealkoholickými 
nápoji a destiláty s obsahem alkoholu méně než 15 %“. | platnost 25. března 2020 

 
 
VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY 
 
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 2363/2019-272 ze dne 20. 11. 2019 zabývající se otázkou 
obsahu protestu na valné hromadě akciové společnosti a následné možnosti domáhání se 
neplatnosti rozhodnutí valné hromady a řízení o něm 

„...akcionář, který vznáší protest proti usnesení valné hromady, musí sdělit, proč tak činí, tj. uvést důvody, 
pro které má za to, že určité usnesení valné hromady odporuje právním předpisům či stanovám společnosti. 

Neplatnosti usnesení valné hromady se následně může domáhat toliko z důvodů, které on sám, popř. jiná 
oprávněná osoba uplatnili formou protestu (s výjimkami určenými ustanovením § 424 odst. 1 z. o. k.). 
Jinak řečeno, nestačí, pokud akcionář sdělí, že „vznáší protest“, neuvede-li (alespoň stručně), proč (z jakých 
důvodů) tak činí. [...] V řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady (zahájeném návrhem 
některého z akcionářů) soud může posuzovat platnost napadeného usnesení toliko z důvodů, které byly 

uplatněny formou protestu některou z oprávněných osob; z jiných důvodů, uplatněných navrhovatelem 
v návrhu na zahájení řízení, soud nemůže vyslovit neplatnost usnesení valné hromady, ledaže je naplněna 
některá z výjimek předjímaných ustanovením § 424 odst. 1 z. o. k." 
 
Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 192/2018 ze dne 20. listopadu 2019 zabývající se otázkou 
parametrů aktivní legitimace kvalifikovaného společníka k podání návrhu na jmenování znalce 

k přezkumu zprávy o vztazích 

„[...]Přes nepřesné vyjádření ustanovení § 85 z. o. k. je totiž nutné aktivní legitimaci kvalifikovaného 
společníka vázat nikoliv na jeho subjektivní přesvědčení či pocit, že zpráva o vztazích není vypracována 
řádně, ale na objektivní (navrhujícím společníkem v návrhu tvrzené a dokládané) nedostatky (vady) zprávy 
o vztazích, jež zakládají důvodné pochybnosti o jejím řádném vypracování. Opačný závěr by odporoval 
principu proporcionality; pro přezkoumání zprávy o vztazích znalcem, s nímž jsou spojeny nemalé náklady, 

nemůže postačovat pouhé ničím nepodložené přesvědčení kvalifikovaného akcionáře, že zpráva o vztazích 

nebyla vypracována řádně. Z téhož principu se pak podává, že tyto nedostatky musí být dostatečně závažné 
(a způsobilé zasáhnout do práv společníků) [...]." 
 
Mgr. Jakub Málek – malek@plegal.cz  
 
Navštivte naše nové webové stránky na www.peytonlegal.cz, na kterých naleznete novinky 
z naší kanceláře, publikované články a dozvíte se podrobné informace o celém týmu, 

poskytovaných službách a další zajímavosti o činnosti kanceláře. Jsme i na LinkedIn, Facebook 
a Twitter. 
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