VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT
červen – červenec 2020
ČESKÁ REPUBLIKA
Zákonem č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony má dojít k modernizaci, zjednodušení a elektronizaci správy daní a
k zakotvení tzv. online finančního úřadu. K podpoře elektronizace daní dochází především prostřednictvím
rozšíření již existující daňové informační schránky (DIS), která by na základě novely měla začít
fungovat obdobně jako internetové bankovnictví a obsahovat lepší přehled o daňových
povinnostech uživatelů. Další důležitou změnou je zavedení záloh na daňový odpočet, čímž
bude umožněno správci daně vrácení části nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty již
v průběhu daňové kontroly. Dále dochází k novelizaci v oblasti úroků, konkrétně ke snížení
úroků z prodlení se zaplacením daně, z vratitelného přeplatku a z nesprávně stanovené daně
na výši repo sazby stanovené ČNB zvýšenou o 8 % p. a., tedy na úroveň úroku z prodlení dle
občanského zákoníku. Polovině tohoto úroku budou nově odpovídat úroky z posečkané částky a
z daňového odpočtu. Daňové subjekty budou rovněž mít možnost žádat o celkové nebo částečné
prominutí pokuty za pozdně podané daňové přiznání, které může správce daně přiznat zcela nebo
částečně, pokud k prodlení s podáním přiznání došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem
daného případu ospravedlnit. Dále dochází i k úpravě kontrolních postupů v rámci správy daní, vedoucích
k jejich zjednodušení a zrychlení a rovněž k připuštění dálkové formy komunikace s daňovým subjektem.
| účinnost 1. ledna 2021

Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další související zákony má zavést zjednodušení realizace práv zaměstnavatele a
zaměstnance při výkonu práce, stejně jako zjednodušení výkonu práce samotné a podpora komunikace
mezi smluvními stranami. Jedná se o změny v doručování písemností zaměstnanci a
zaměstnavateli, vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb do České republiky, navýšení
finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání, či změna výpočtu práva na dovolenou nebo zavedení institutu
sdíleného pracovního místa. | účinnost 30. července 2020
V případě zájmu o bližší informace k novele zákoníku práce se můžete zúčastnit Pracovní snídaně –
Novela zákoníku práce: zásadní změny v teorii a praxi, která se bude konat ve dnech 29. 7. 2020
a 30. 7. 2020, v prostorách naší kanceláře. Odkaz na oficiální pozvánku naleznete zde.

COVID-19 ČESKÁ REPUBLIKA
Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS
CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, zavádí následující změny v souvislosti
s pandemií koronaviru.
Zákon o daních z příjmů
Novelou zákona se rozšiřuje možnost uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od
základu daně, a to na dvě zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období
nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která se daňová ztráta stanoví. Výše takto
uplatnitelné daňové ztráty je omezena částkou 30 000 000 Kč. Dále novela stanoví možnost uplatnění
„očekávané“ daňové ztráty za první zdaňovací období poplatníka, které skončilo ode dne 30.
června 2020, jako položky odčitatelné od základu daně v bezprostředně předcházejícím
období. Výše takto uplatnitelné „očekávané“ daňové ztráty je rovněž omezena částkou 30.000.000,- Kč.
Současně se novelou zákona prodlužuje lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období předcházející

období, za které byla daňová ztráta stanovena, a to v případě, pokud v tomto období byla daňová ztráta
skutečně uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně.
Zákon o dani z přidané hodnoty
Novelou zákona dochází ke změnám sazeb daně, a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do
přílohy č. 2a, tj. druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %.
Zákon o dani silniční
Novelou zákona dochází snížení sazeb daně vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční o
25 %. Tyto snížené sazby daně se použijí pro celé zdaňovací období roku 2020 i pro následující období a
uplatňují se u všech vozidel vymezených v § 5 písm. b) a c) zákona o dani silniční, tj. u všech vozidel
kromě osobních automobilů.
Zákon o dani z nemovitých věcí
Novela umožňuje obci osvobodit nemovité věci z důvodu mimořádné události (např. z důvodu
povodně, vichřice, extrémního sucha, pandemie, opatření vyvolaném krizovými opatřeními
podle krizového zákona nebo průmyslové havárie), a to nejdéle na dobu 5 let. Osvobození od
daně z nemovitých věcí může obec též stanovit za již uplynulé zdaňovací období. Osvobozené nemovité
věci musí obec vymezit v obecně závazné vyhlášce, která musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do
31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k mimořádné, zejména živelní, události
došlo. Pokud obec bude chtít osvobodit vymezené nemovité věci pouze částečně, tak částečné osvobození
vyjádří procentem. | účinnost 1. července 2020

Nový zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve
znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona je zaměstnavatelům za daných podmínek
umožněno snížit vyměřovací základ zaměstnavatele za kalendářní měsíce červen, červenec a
srpen 2020 tím, že do něj nezahrnou vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru,
jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni kalendářního měsíce. U každého zaměstnance je
snížení možné nejvýše o 1,5 násobek průměrné mzdy podle zákona o pojistném, tj. v roce 2020
nejvýše 52.253,- Kč. Vyměřovací základ zaměstnavatele však nelze snížit o vyměřovací základ
zaměstnance, kterému byla dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce. |
účinnost 1. července 2020

EVROPSKÁ UNIE
Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek,
jež stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o
chemických látkách a směsích v Unii. S ohledem na nařízení Komise (EU) 2018/1881 (2), kterým se mění
přílohy I, III a VI až XII nařízení (ES) č. 1907/2006. a které zavádí specifické požadavky pro
nanoformy látek, bylo zapotřebí přílohu II odpovídajícím způsobem změnit, aby obsahovala informace
týkající se těchto požadavků. | platnost 16. července 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/856 ze dne 9. 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 cyantraniliprol,
kyazofamid, cyprodinil, fenpyroximát, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid,
kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamokarb, pyraklostrobin, pyriofenon,
pyriproxyfen a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu. | platnost 9. července
2020

Nařízení Komise (EU) 2020/785 ze dne 9. 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 chromafenozid,
fluometuron, pencykuron, sedaxan, tau-fluvalinát a triazoxid v některých produktech a na
jejich povrchu, a to na základě odůvodněných stanovisek Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
Dle přechodných ustanovení se toto nařízení použije ode dne 6. ledna 2021. Na produkty vyprodukované
v Unii nebo dovezené do Unie před dnem 6. ledna 2021 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005
v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením. | platnost 7. červenec 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/977 ze dne 7. července 2020, kterým se v důsledku pandemie
COVID-19 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokud jde o kontroly
produkce ekologických produktů. Na základě stanoviska Stálého výboru pro ekologické zemědělství přijala
Komise nařízení, kterým dochází na přechodnou dobu ke změnám v oblasti kontroly produkce
ekologických produktů, a to z důvodu šíření koronaviru a příjímání opatření omezujících volný
pohyb osob. Hospodářské subjekty mají i nadále možnost dodržovat režim ekologické produkce.
Příslušné kontrolní orgány jsou ale na základě tohoto nařízení oprávněny až do ukončení vnitrostátních
opatření odložit fyzické kontroly a spoléhat se na kontroly dokladů, včetně kontrol prováděných pomocí
prostředků komunikace na dálku. Dle přechodných ustanovení se toto nařízení použije od 1. března 2020
do 30. září 2020. Vybraná ustanovení se použijí již od 1. ledna 2020 nebo až do 31. prosince 2020. Na
kontrolní činnosti prováděné v Číně se toto nařízení použije od 1. ledna 2020 do 30. září 2020. | platnost
9. červenec 2020

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 4108/2018 ze dne 10. března 2020 zabývající se otázkou
náležitostí zápisu o průběhu valné hromady s průběhem osvědčeným notářským zápisem
„...zajistí-li společnost dobrovolně (aniž by jí to ukládal zákon či společenská smlouva) osvědčení průběhu
jednání valné hromady notářským zápisem dle § 77 notářského řádu a doručí-li tento notářský zápis
společníkům v souladu s § 188 odst. 3 z. o. k. (popř. v souladu s odchylnou úpravou ve společenské
smlouvě), poskytne společníkům více, než jí ukládá zákon či společenská smlouva. Prostý zápis z jednání
valné hromady dle § 188 odst. 3 a § 189 odst. 1 z. o. k. již není nutné vyhotovit."
„Na výše řečeném pak ničeho nemění ani skutečnost, že notářský zápis nebyl podepsán (ač by takto
podepsán být mohl) předsedou valné hromady (popř. svolavatelem) a zapisovatelem. Svým podpisem na
(prostém) zápisu totiž uvedené osoby toliko stvrzují, že obsah zápisu odpovídá skutečnému průběhu
jednání valné hromady, a že daná listina je zápisem z jednání valné hromady. Tuto funkci v případě
notářského zápisu plní notář jakožto osoba, již stát pověřil (mimo jiné) sepisováním veřejných listin (§ 2
notářského řádu)."
Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 2025/2019 ze dne 17. března 2020 zabývající se otázkou
zápisu poznámky o dovolání se neúčinnosti právního jednání ve vztahu k podílu v s.r.o. do
obchodního rejstříku
„...obchodní rejstřík není veřejným seznamem, v němž by byly evidovány podíly společníků ve
společnostech s ručením omezeným, ale veřejným rejstříkem, v němž jsou evidovány osoby vypočtené
v § 42 z. v. r. V rámci zápisu společnosti s ručením omezeným nejsou „evidovány podíly“, nýbrž je zde
pouze uveden údaj o výši podílu (§ 133 z. o. k.), popř. také o jeho druhu (§ 135 z. o. k.) a o vydání
kmenového listu (§ 137 z. o. k.; v podrobnostech viz stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia
Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, Cpjn 204/2015, uveřejněné pod číslem 31/2016 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek, bod II.)"
„Věřitel společníka společnosti s ručením omezeným se tudíž nemůže domáhat postupem podle § 599 o.
z. zápisu poznámky o tom, že se dovolal neúčinnosti právního jednání týkajícího se určitého podílu ve
společnosti s ručením omezeným, do obchodního rejstříku."
Mgr. Jakub Málek – malek@plegal.cz
Navštivte naše 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.

