
 

  

 

VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT 
 

červenec – srpen 2020 

 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Nový zákon č. 335/2020 Sb., o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii, který 
upravuje mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů harmonizovaným postupem podle 
předpisu Evropské unie upravujícího mechanismus řešení daňových sporů v Evropské unii. 
Spornou otázkou dle tohoto zákona se rozumí záležitost vedoucí ke vzniku sporu vyplývajícího z výkladu 
a uplatňování mezinárodní smlouvy, upravující zamezení dvojímu zdanění příjmů nebo majetku, která je 

součástí právního řádu České republiky, nebo Úmluvy o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou 

zisků sdružených podniků. | účinnost 15. září 2020 
 
 
 
Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových 

předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, a to konkrétně i) zákon č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ii) zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve 
znění pozdějších předpisů, iii) zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a iv) zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy dotčenými otázkami jsou zejména zamezení 
dvojího zdanění s úpravou zisků sdružených podniků a případná mezinárodní spolupráce při řešení 
daňových sporů. | účinnost 1. září 2020 

 
 
 
Zákon č. 337/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. Touto novelou dochází k implementaci předpisů Evropské unie 

v oblasti provozování silniční dopravy, zejména přepravy zboží vozidly, jejichž maximální přípustná 
hmotnost včetně návěsů nebo přívěsů překračuje 3,5 tuny a přepravy cestujících vozidly určených pro 

přepravu více než devíti osob včetně řidiče. Nově jsou upraveny požadavky na dobu řízení vozidla, 
bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a na vedení a uchovávání záznamů o těchto skutečnostech. Za 
účelem kontroly dodržování těchto nových požadavků byly novelou zavedeny nové přestupky v této 
oblasti a současně přiznává orgánům Policie České republiky a celním úřadům při provádění kontroly a 
státního odborného dozoru podle tohoto zákona oprávnění vybírat kauce, je-li důvodné podezření, že se 
budou dopravci vyhýbat řízení o přestupku nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno 

s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. V této souvislosti je rovněž nově upraveno 
vedení informačního systému o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, které 
je prováděno prostřednictvím tachografu a dále vydávání a odevzdávání karet tachografu. Další úpravy 
se vztahují k podmínkám profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel. | účinnost 1. října 2020 
 
 
 

Zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony, jímž dochází ke změnám v oblasti trestního práva a k novelizaci trestního 

zákoníku, trestního řádu, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže a dalších souvisejících zákonů. 
 
V rámci trestní odpovědnosti právnických osob dochází nově k vymezení trestů, které lze právnické 

osobě uložit trestním příkazem. Dále je novelou zaveden institut podmíněného upuštění od výkonu zbytku 
trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve 
veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací a subvencí, které je možné po výkonu poloviny trestu 
se stanovením zkušební doby. Nově je upraveno také zahlazení odsouzení právnické osoby. Na právnickou 
osobu se hledí, jako by nebyla odsouzena, jakmile byl trest vykonán, jeho zbytek prominut, nebo výkon 
trestu promlčen. Pokud byla právnická osoba odsouzena pro zvlášť závažný zločin k trestu propadnutí 

majetku nebo k trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu plnění veřejných zakázek 



 

nebo účasti ve veřejné soutěži anebo zákazu přijímání dotací a subvencí, pokud jejich délka činí alespoň 
pět let, hledí se na ni, jako by nebyla odsouzena, jestliže ode dne uvedeného v předchozí větě uplynuly 
tři roky. 
 

Všech majetkových trestných činů se týká změna v kategorizaci výše škod, kdy došlo ke 
zdvojnásobení výše částek, které určují závažnost činu.  Škodou nikoliv nepatrnou se tak nově rozumí 
škoda dosahující částky nejméně 10.000,- Kč, škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 
50.000,- Kč, větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100.000,- Kč, značnou škodou škoda 
dosahující částky nejméně 1.000.000,- Kč a škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 
10.000.000,- Kč. Majetkové delikty, kterými bude způsobena nižší škoda než 10.000,- Kč, nebudou 
považovány za trestné činy, ale mohou být posouzeny maximálně jako přestupek podle dalších právních 

předpisů. 
 
Dále dochází k novelizaci v oblasti peněžitých trestů. Novelou je zrušen institut náhradního trestu 
odnětí svobody, který je nahrazen přeměnou nezaplaceného peněžitého trestu v trest odnětí svobody 
podle zákonem stanoveného přepočtu. Je zrušena rovněž možnost přeměny peněžitého trestu v jiné 
alternativní tresty. Dále dochází ke změnám v oblasti zahlazení při odsouzení k peněžitému trestu. 

Novelou jsou rovněž prodlouženy lhůty pro placení peněžitého trestu a soudům je dána širší možnost 

rozložit placení peněžitého trestu do splátek. 
 
K dalším významným změnám došlo v oblasti uzavírání dohod o vině a trestu, kdy nově je možné 
sjednat dohodu i u zvlášť závažných trestných činů. Mezi další změny patří umožnění podmíněného 
propuštění po výkonu třetiny trestu u některých zvlášť závažných trestný činů a prodloužení promlčecí 
doby u trestných činů, za které trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a trestných činů 

spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu, a 
to z dosavadních 20 na 30 let. | účinnost 1. října 2020 
 
 
 
COVID-19 ČESKÁ REPUBLIKA 
 

Zákon č. 331/2020 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, ve znění pozdějších předpisů, na 
jehož základě dochází k rozšíření okruhu osob, které mají nárok na kompenzační bonus. Nově 

budou mít nárok na kompenzační bonus i osoby vykonávající práci na základě dohody o práci 
konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění. Dohodou o práci 
konané mimo pracovní poměr se pro účely tohoto zákona rozumí dohoda o provedení práce nebo dohoda 
o pracovní činnosti podle zákoníku práce. Podmínkou pro nárok na kompenzační bonus je, aby daná osoba 

vykonávala v rozhodném období, kterým je období od 1. října 2019 do 31. března 2020, práci na základě 
dohody o práci konané mimo pracovní poměr a v důsledku toho byla alespoň čtyři kalendářní měsíce 
účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávala jinou činnost, v jejímž 
důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Výše kompenzačního bonusu je 
stanovena na 350,- Kč za každý kalendářní den bonusového období. Novelou zákona jsou stanoveny 
rovněž další podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus a náležitosti žádosti o kompenzační 

bonus. | účinnost 7. srpna 2020 
 
 
 
EVROPSKÁ UNIE 
 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 ze dne 19. května 2020, kterým se pro účely 

přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění část 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, jímž na základě stanovisek 
Evropské agentury pro chemické látky dochází ke změnám v oblasti klasifikace a požadavků na 
označování a balení některých chemických látek a směsí. Dle přechodných ustanovení se toto 
nařízení použije ode dne 1. března 2022. Látky a směsi ale mohou být klasifikovány, označovány a baleny 
v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění tohoto nařízení i dříve. | platnost 31. srpna 2020 
 

 
 
 



 

Prováděcí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1160 ze dne 5. srpna 2020, kterým se mění 
prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 
síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, krevní moučka, uhličitan vápenatý, oxid uhličitý, 
výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až 

C20, výtažek z česneku, giberelová kyselina, gibereliny, hydrolyzované bílkoviny, síran 
železnatý, křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek), rostlinné oleje/řepkový olej, 
hydrogenuhličitan draselný, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo 
rostlinného původu/ovčí tuk, motýlí feromony s rovným řetězcem, tebukonazol a močovina, 
jímž byla prodloužena platnost schválení všech jmenovaných účinných látek do 31. srpna 
2021. | platnost 7. srpna 2020 
 

 
 
Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o 
harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, která přináší reformu 
pravidel, kterými se řídí spotřební daň z alkoholu v EU. Směrnice zejména zvýšila prahovou 
hodnotu u piva s nízkým obsahem alkoholu. Nově se bude moci uplatňovat snížená sazba i u 

piva s obsahem alkoholu do 3,5 % objemu (dosavadní limit byl 2,8 %) a zavedla přesnou a 

jednotnou klasifikaci jablečného vína (cidru) v EU. Směrnice dále ujasňuje výrobní postupy a 
podmínky používání denaturovaného lihu v EU a zavádí jednotný certifikační systém, který budou uznávat 
všechny země EU a který umožní stvrdit status malých nezávislých výrobců z Unie. | platnost 25. srpna 
2020 
 
 

 
Nařízení Komise (EU) 2020/1085 ze dne 23. července 2020 kterým se mění přílohy II a V nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 
chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu. | platnost 14. 
srpna 2020 
 
 

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 3111/2019 ze dne 17. března 2020 zabývající se důsledky 

absence uvedení vážného důvodu ve výpovědi z nájmu nebytových prostor. 

„Vážný důvod k výpovědi ve smyslu § 2312 o. z. bude mít některá ze stran smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání, půjde-li o výpovědní důvody upravené v občanském zákoníku pro výpověď nájmu 
na dobu určitou před uplynutím sjednané doby nájmu.“ 

„Absence uvedení vážných důvodů, pro které je nájem vypovídán v tříměsíční době, stejně jako 

skutečnost, že uvedené důvody nelze považovat za vážné, nemůže mít za následek neplatnost celé 
výpovědi. Nájem prostoru sloužícího k podnikání uzavřený na dobu neurčitou může být totiž vypovězen i 
bez uvedení důvodů (nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného), důvody k výpovědi nemají vliv na oprávněnost 
výpovědi, (ne)existence vážných důvodů k výpovědi se promítne jen v délce výpovědní doby a bude mít 
proto význam jen pro určení okamžiku, kdy nájem skončí.“ 
 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3521/2019 ze dne 24. března 2020 zabývající se otázkou 
přestávek v práci – přestávkou na jídlo a oddech a přiměřenou dobou na oddech a jídlo. 

„Při posuzování, zda má být zaměstnanci poskytnuta přestávka na jídlo a oddech, nebo přiměřená doba na 
oddech a jídlo, je rozhodující charakter práce. Samotná skutečnost, že se jedná o nepřetržitý provoz, 

neznamená, že zaměstnanci nemůže být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech. Pro práce, které nemohou 
být přerušeny, je charakteristické, že je nelze v průběhu směny objektivně přerušit. Důvody budou dány 
výhradně technologií výroby, pracovním procesem či výkonem práce, jež vyžadují průběžnou kontrolu nebo 

jinou aktivitu zaměstnance. Takovým důvodem však nemůže být organizace práce daného pracoviště.“ 

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. 
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