
 

  

 

VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT 
 

květen – červen 2020 

 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, kterou se provádí zákon č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, jejímž cílem je promítnutí příslušných předpisů EU a zefektivnění hodnocení 

energetické náročnosti budov na základě zkušeností z předchozích let. Mezi hlavní změny patří 

úprava parametrů pro referenční budovy, tj. budovy se kterými jsou porovnávány výsledné 

ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy. Vyhláška stanovuje i nové požadavky na 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie a nastavuje nové faktury pro hodnocení budov z hlediska 

využití primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vy vyhlášce jsou dále specifikovány jednotné metodiky 

pro hodnocení energetické náročnosti budov. | účinnost 1. září 2020, některá ustanovení 1. ledna 2023 

 

 
 
COVID-19 ČESKÁ REPUBLIKA 
 

Zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti 

s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Touto novelou byl přiznán nárok 

na kompenzační bonus v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 kromě osob samostatně 

výdělečně činných i společníkům některých společností s ručením omezeným. Tento nárok se 

týká pouze fyzických osob. Kompenzační bonus bude vyplácen v rozhodných obdobích ve výši 500,- Kč 

za den. Podmínkou pro výplatu je, aby osoba byla ke dni 12. března 2020 společníkem s.r.o. s nejvýše 

dvěma společníky, nebo s.r.o. s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, přičemž o bonus mohou 

požádat všechny tyto osoby. Žadatel dále nesmí současně čerpat bonus z titulu OSVČ, být zaměstnancem 

účastným na nemocenském pojištění, s výjimkou zaměstnání v dané s.r.o., ani čerpat státní podporu 

zaměstnanosti (kurzarbeit). Nárok nevzniká společníkům s.r.o., které byly v bonusovém období v úpadku, 

likvidaci nebo byly nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH. Novela dále 

výslovně umožňuje bankám vyplácet peněžní prostředky odpovídající vyplacenému 

kompenzačnímu bonusu žadatelům bez ohledu na to, zda je veden výkon rozhodnutí nebo 

exekuce přikázáním pohledávky z účtu. Výplatu prostředků ale banka musí příslušnému orgánu 

provádějícímu výkon rozhodnutí nebo exekuci nahlásit. | účinnost 3. června 2020 

 
 
 
Zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence 

tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Na základě této novely dochází k prodloužení doby, 

po kterou jsou omezeny povinností podle zákona o evidenci tržeb. Subjekty evidence tržeb nejsou 

povinny plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb, s výjimkou povinnosti zacházet 

s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, 

až do 30. září 2020. Subjekty evidence tržeb nejsou povinny plnit evidenční povinnost a povinnost 

umístit informační oznámení až do 31. prosince 2020. | účinnost 3. června 2020 

 

 
 

Nový zákon č. 225/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů, který má pomoci zmírnit důsledky omezujících 

opatření realizovaných v době nouzového stavu vyhlášeného v návaznosti na vznik a rozšíření onemocnění 

COVID-19 tím, že odkládá platby pojistného, které zaměstnavatel odvádí ze svého vyměřovacího 

základu, a to za měsíce květen, červen a červenec 2020. Platba pojistného může být uhrazena 

v náhradní lhůtě do 20. října 2020. Pokud budou naplněny tyto podmínky, bude penále za 



 

pozdní úhradu sníženo o 80 %, přičemž snížené penále v úhrnné výši do 1 000 Kč nebude 

vyměřeno. Snížení penále je podmíněno odvodem pojistného, které je sraženo zaměstnancům, a to 

v řádném termínu. Zákon nově ukládá zaměstnavatelům, aby měsíční přehled o vyměřovacím 

základu a výši pojistného příslušné OSSZ podávali výlučně elektronickou formou s výjimkou 

prokazatelných objektivních technických důvodů. Zákon dále zkrátil lhůtu pro oznámení OSSZ o 

nástupu zaměstnance do zaměstnání a o skončení doby zaměstnání, a to ze současných osmi 

kalendářních dní na pracovní den následující po nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání. | 

účinnost 27. května 2020, některá ustanovení 1. června 2020 a 1. září 2020 

 
 
 
Zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného 

jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, jež upravuje některá opatření v oblasti kulturních 

festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí s předpokládaným termínem konání do 31. 

října 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru. Zákon stanovuje ochrannou dobu, po kterou se 

pořadatelům kulturních akcí odkládá povinnost k vrácení vstupného za kulturní akci již 

uhrazeného zákazníkem nebo třetí osobou před nabytím účinnosti tohoto zákona. Ochranná 

doba začíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných 

sdělovacích prostředků a končí dnem 31. října 2021, neskončí-li podle tohoto zákona dříve. Zákazník 

může do 31. března 2021 požádat pořadatele o poukaz na kulturní akci. Pořadatel je povinen poukaz 

vydat nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného. Za trvání ochranné doby nabídne pořadatel na základě 

poukazu zákazníkovi náhradní kulturní akci a nesmí požadovat od zákazníka nad rámec poukazu doplacení 

případného rozdílu v ceně vstupného oproti původní smlouvě. Ochranná doba může v zákonem 

předvídaných situacích skončit i dříve. Ochranná doba se neuplatní v případě zákonem stanovených zvlášť 

zranitelných skupin zákazníků. Tyto osoby mají ze zákona možnost trvat na vrácení uhrazeného 

vstupného za danou kulturní akci. | účinnost 19. května 2020 

 
 
 
Zákon č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 

v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele v souvislosti s přijetím 

zákona č. 191/2020 Sb., podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 

24. dubna do 31. srpna, a zaměstnanci tak nemají nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné 

mzdy. Na základě těchto opatření je pro účely zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při 

platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zaměstnavatel v platební neschopnosti také tehdy, pokud neuspokojil splatné mzdové nároky 

zaměstnanců, a to dnem, kdy Úřad práce České republiky poprvé obdrží usnesení vydané podle 

§ 13 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb. | účinnost 19. května 2020 

 

 
 

EVROPSKÁ UNIE 
 
Nařízení Komise (EU) 2020/685 ze dne 20. května 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, 

pokud jde o maximální limity chloristanu v určitých potravinách. Na základě stanoviska vědecké komise 

pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin dochází ke 

stanovení maximálních limitů chloristanu v potravinách, které obsahují významné množství 

chloristanu a které významně přispívají k expozici člověka, a v potravinách, které jsou 

relevantní, pokud jde o možnou expozici zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou kojenci a 

malé děti. Dle přechodných ustanovení tohoto nařízení mohou být potraviny uvedené v příloze tohoto 

nařízení, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. červencem 2020, nadále 

uváděny na trh až do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby. Toto nařízení se použije ode 

dne 1. července 2020. | platnost 15. června 2020 

 

 

 

Nařízení Komise (EU) 2020/749 ze dne 4. června 2020, kterým se mění příloha III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 



 

chlorečnany v některých produktech a na jejich povrchu. Tyto dočasné MLR pro chlorečnany mají 

být přezkoumány nejpozději 8. června 2025. | platnost 28. června 2020 

 

 

 

Nařízení Komise (EU) 2020/770 ze dne 8. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 

myklobutanil, napropamid a sintofen v některých produktech a na jejich povrchu. Dle 

přechodných ustanovení tohoto nařízení se na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie 

před dnem 2. ledna 2021 nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo 

změněno tímto nařízením. MLR stanovené tímto nařízením se použijí ode dne 2. ledna 2021. | platnost 

2. července 2020 

 

 

 
Nařízení Komise (EU) 2020/763 ze dne 9. června 2020, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, 

kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace fosforečnanu vápenatého E 

341 (iii). Definice pro položku „E 341 (iii) fosforečnan vápenatý“, nově zní: Fosforečnan 

vápenatý obsahuje proměnlivou směs fosforečnanů vápníku získávanou z neutralizace 

kyseliny fosforečné hydroxidem vápenatým nebo uhličitanem vápenatým, která má přibližné 

složení 10CaO · 3P2O5 · H2O“. | platnost 30. června 2020 

 

 

 

Nařízení Komise (EU) 2020/771 ze dne 11. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde 

o použití annatta, bixinu, norbixinu (E 160b) Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008, která stanovuje 

seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich 

použití, se mění tak, že potravinářská přídatná látka „annatto, bixin, norbixin (E 160b)“ je 

nahrazena dvěma samostatnými potravinářskými přídatnými látkami, a sice annatto bixin 

(E 160b i) a annatto norbixin (E 160b ii), a dochází ke stanovení povoleného použití a povolené 

úrovně použití těchto dvou látek. Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008, která stanovuje seznam 

potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, 

potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách a podmínky jejich použití, se mění tak, 

že tři extrakty annatta („bixin a norbixin extrahovaný rozpouštědlem“, „alkalicky extrahované 

annatto“ a „annatto extrahované olejem“) se nahrazují dvěma novými extrakty annatta bixinu 

(„bixin extrahovaný rozpouštědlem“ a „bixin z vodného procesu“) a třemi novými extrakty 

annatta norbixinu („norbixin extrahovaný rozpouštědlem“, „alkalicky zpracovaný norbixin, 

vysrážený kyselinou“ a „alkalicky zpracovaný norbixin, nevysrážený kyselinou“). Dle 

přechodných ustanovení tohoto nařízení smí být potravinářská přídatná látka annatto, bixin, norbixin 

(E 160b) do 2. ledna 2021 nadále uváděna na trh jako taková v souladu s pravidly platnými před 

2. červencem 2020 a potraviny obsahující annatto, bixin, norbixin (E 160b), jež jsou vyrobeny a označeny 

v souladu s pravidly platnými před 2. lednem 2021, smí být do 2. července 2020 nadále uváděny na trh. 

Po tomto datu mohou zůstat na trhu až do vyčerpání zásob. | platnost 2. července 2020 

 

 

 

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY 
 
Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona 

č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím 

zneužití, ve znění pozdějších předpisů, jímž Ústavní soud zrušil část § 3a písm. a) tohoto zákona, 

který obsahuje ustanovení o tom, že výše veškerých peněžních plnění dodavatele nesmí 

překročit 3 % z ročních tržeb dodavatele za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců 

za potraviny dodané jednotlivému odběrateli v roce, ve kterém došlo k finančnímu plnění. 

| účinnost 27. května 2020 



 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 787/2018 ze dne 17. 6. 2020 zabývající se otázkou důvodů 

pro nevyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti ve vztahu k povaze a 

významu protestu 

„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.“ 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2244/2018 ze dne 13. 2. 2020 zabývající se otázkou 

nabídkové povinnosti při výpovědi pro nadbytečnost podle kolektivní smlouvy a neplatnosti 

výpovědi 

„...výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, které podle kolektivní 

smlouvy měla předcházet nabídka jiné vhodné práce dotčenému zaměstnanci učiněná zaměstnavatelem, 

by byla neplatným právním jednáním ve smyslu ustanovení § 580 odst. 1 a § 588 o. z., jestliže by 

zaměstnavatel záměrně přistoupil k podání výpovědi až poté, co u něj byla obsazena všechna pro 

zaměstnance vhodná volná pracovní místa, která by mu mohl v souladu s kolektivní smlouvou nabídnout, 

a veden přímým úmyslem by tím vytvořil v době výpovědi takový stav, který by mu umožňoval (jinak 

úspěšně) tvrdit, že nemůže zaměstnance dále zaměstnávat, a mělo-li by současně jeho jednání přímý 

(hlavní) cíl způsobit zaměstnanci rozvázáním pracovního poměru výpovědí újmu.“ 

 

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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