
 

  

 

VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT 
 

březen – duben 2020 

 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, na jehož základě dochází k novelizaci právní úpravy vlastnictví 
a bytového spoluvlastnictví. Změny se budou týkat zejména zákonného předkupního práva 
spoluvlastníků, které se de facto ruší, prohlášení vlastníka jednotky, postupu při nuceném 
prodeji bytové jednotky či pravidel pro konání shromáždění. Novela zavede výslovnou úpravu 
přechodu dluhů převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku na nabyvatele 

v případě převodu vlastnického práva k jednotce a možnost založit společenství vlastníků 

jednotek jediným vlastníkem všech jednotek. | účinnost 1. července 2020 
 
 

 

Nový zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, na jehož základě bude 

možné domáhat se po státu odškodnění závažné újmu na zdraví, která je důsledkem 
podstoupení povinného očkování. | účinnost 8. dubna 2020 
 
 

 

Zákon č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony, na jehož základě dochází především ke zpřísnění trestů za trestný 
čin týrání zvířat a k zavedení nového trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách, 

který se má mimo jiné vztahovat i na tzv. množírny. Dále je zaveden nový trest, a to zákaz 
držení a chovu zvířat až na dobu 10 let, přičemž v souvislosti s tím dochází i k novelizaci 
trestního řádu, kde budou nově zakotvena pravidla pro výkon a kontrolu tohoto trestu. Tento 
trest může být uložen i právnickým osobám, a to až na dobu 20 let. | účinnost 1. června 2020  
 

 

 

COVID-19 ČESKÁ REPUBLIKA 

Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními při epidemii v roce 2020, reaguje na otázku zajištění péče o děti v souvislosti se zákazem 
výuky na všech typech škol mimořádnými opatřeními a dochází jím k prodloužení podpůrčí doby, po 

kterou bude vypláceno ošetřovné, a to o dobu, po kterou bude trvat uzavření zařízení nebo 
školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Dále dochází k rozšíření okruhu rodičů 
s možným nárokem, a to upřesněním podmínek pro poskytování ošetřovného při péči o rizikové skupiny 
dětí, k rozšíření možnosti vystřídání pečujících osob a také k rozšíření nároku na služební volno 
s poskytnutím služebního příjmu u příslušníků bezpečnostních služeb. Věkový limit dítěte, na které lze 
ošetřovné čerpat se zvyšuje na dovršení 13. narozenin. | účinnost 27. března 2020 
 

 
 
Zákonem č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se má ulevit osobám samostatně výdělečně činným (dále 
jen „OSVČ“), jakožto plátcům pojistného v době, kdy nebudou schopni plnit své povinnosti 

související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění z důvodu vyhlášení nouzového 
stavu tím, že jim bude v rozhodném období (od začátku března 2020 do konce srpna 2020) 

odpuštěna platba zálohy na pojistné. Pojistné, které by OSVČ byla povinna platit formou záloh 
za rozhodné období lze zaplatit až formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, 
ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled podle § 24 odst. 2 zákona za rok 2020. Novela 
zákona stanoví lhůtu pro podání přehledu OSVČ za rok 2019 nejpozději do 3. srpna 2020. | účinnost 
27. března 2020 
 

 



 

 
Zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při 
epidemii v roce 2020, přináší změny v tom, že OSVČ nejsou povinny platit zálohy na pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „záloha na 
pojistné“) za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020. Pokud živnostník odvádí minimální 
zálohy, tak bude mít zálohy na pojistné za březen až srpen odpuštěné v plné výši. Pokud živnostník odvádí 
více než minimální zálohy, tak od března do srpna nemusí platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští 
rok však zpětně doplatí za těchto 6 měsíců rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného 
podle svého zisku za rok 2020. | účinnost 27. března 2020 
 

 

 

Zákonem č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu, dochází v souvislosti s epidemií koronaviru k omezení povinností dle zákona o 
evidenci tržeb. Ode dne účinnosti tohoto zákona až do dne ukončení nouzového stavu nejsou 

subjekty evidence tržeb povinny plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb, 
s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a 

blokem účtenek tak, aby subjekt předešel jejich zneužití.  V období 3 měsíců ode dne ukončení 
nouzového stavu nejsou subjekty evidence tržeb povinny plnit evidenční povinnost a povinnost umístit 
informační oznámení. | účinnost 27. března 2020 
 

 

 

Zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, na jehož základě dochází ke zjednodušení některých postupů v oblasti 
zaměstnanosti po dobu trvání nouzového stavu mj. tím, že příspěvky na zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením nebudou kráceny o náhrady mzdy při překážkách a dotčené podniky nebudou 
muset dokládat bezdlužnost. Potvrzení o bezdlužnosti nebude vyžadováno od společností, které 
žádají o podporu v rámci programu Antivirus, což však nemá vliv na jejich povinnost dluh 
splnit. Tímto zákonem rovněž dochází k novelizaci zákona o zaměstnanosti a nově zavádí možnost 
registrovat se do evidence Úřadu práce ČR online a na jakékoliv pobočce Úřadu práce, bez ohledu na 
místo trvalého bydliště. | účinnost 14. dubna 2020 
 

 

 

Nový zákon č. 177/2020 Sb. upravuje některá opatření v oblasti splácení úvěrů v souvislosti 
s pandemií COVID-19, a to zejména podmínky odkladu splátek spotřebitelských i 
podnikatelských úvěrů včetně hypoték, sjednaných a čerpaných před 26. březnem 2020. Zákon 

dále upravuje výši a splatnost úroků z úvěru, na které má úvěrující právo za dobu trvání ochranné doby. 
| účinnost 17. dubna 2020 
 

 

 

PRÁVNÍ POMOC POTRAVINÁM 
 
Představujeme Vám nový pro bono projekt PEYTON legal, který vznikl ve spolupráci s Potravinářskou 
komorou ČR a v jehož rámci naše advokátní kancelář poskytuje bezplatné základní právní poradenství.  
 
Projekt je dostupný na webu: https://help.potravinycesko.cz/.  
 

Web Právní pomoc potravinám obsahuje databázi položených právních otázek a na ně daných odpovědí 
řazenou do jednotlivých témat. Databáze je vytvářena z jednotlivých dotazů tazatelů a lze v ní vyhledávat. 

Nenajde-li uživatel odpověď na svůj dotaz, může jej položit na webu přes tlačítko „Zeptejte se“. 
 
Neváhejte se na nás obrátit. 

 

 

 

https://help.potravinycesko.cz/


 

EVROPSKÁ UNIE 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/500 ze dne 6. dubna 2020, kterým se povoluje uvedení částečně 
odtučněných prášků ze semen chia (Salvia hispanica) na trh jako nových potravin podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 

2017/2470, jímž se zařazují na seznam Unie pro povolené nové potraviny, zřízený prováděcím 
nařízením (EU) 2017/2470, částečně odtučněné prášky ze semen chia (Salvia hispanica), jak 
jsou specifikovány v příloze tohoto nařízení, včetně podmínek jejich použití a označování. | 
účinnost od 27. dubna 2020 

 
 
VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY 
 
Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3367/2018, ze dne 20. listopadu 2019, zabývající se 

otázkou odstoupení jednatele z funkce v nevhodné době a právní souvislosti takového 
odstoupení 

„[...]člen (voleného) orgánu obchodní korporace nesmí porušit povinnost jednat s péčí řádného hospodáře 

ani při jednání, jímž ze své vůle ukončuje své působení ve funkci, jež mu povinnost péče řádného 
hospodáře založila." "Porušení zákazu odstoupit z funkce člena (voleného) orgánu obchodní korporace 
v době pro korporaci nevhodné je porušením povinnosti péče řádného hospodáře, a zásadně má proto za 

následek vznik povinnosti k náhradě újmy vzniklé odstoupením v nevhodné době.“ 

„Smysl a účel zákazu odstoupit v nevhodnou dobu (zásadně) nevyžaduje, aby právní jednání (odstoupení) 
učiněné v rozporu s tímto zákazem bylo neplatné. Odstoupí-li člen (voleného) orgánu obchodní korporace 
ze své funkce, je zřejmé, že (přinejmenším implicitně) vycházel z toho, že tak nečiní v době pro obchodní 
korporaci nevhodné.“ 
 
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 2124/2018, ze dne 26. listopadu 2019, 

zabývající se otázkou nároku zaměstnavatele na plnění ze zákonné pojištění odpovědnosti při 
pracovním úrazu zaměstnance pracujícího na základě tzv. faktického pracovního poměru 

„...vykonává-li jednatel [...] na základě neplatné pracovní smlouvy práci, jejíž náplní není výkon funkce 
statutárního orgánu [...] vznikají ohledně této práce vztahy z tzv. faktického pracovního poměru. Utrpí-li 
při takto fakticky vykonávané práci škodu úrazem, vzniká mu právo na náhradu škody; úraz utrpěný 
v rámci faktického pracovního poměru se posuzuje jako pracovní úraz.“ 

„...na škodu vzniklou úrazem, který zaměstnanec utrpěl při výkonu práce konané pro zaměstnavatele 

v tzv. faktickém pracovním poměru, se nevztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.“ 
 
 
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. 

mailto:malek@plegal.cz
http://www.peytonlegal.cz/
https://www.linkedin.com/company/peyton-legal-advokatni-kancelar/
https://www.facebook.com/peytonlegal/
https://twitter.com/peytonlegal

