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COVID-19 ČESKÁ REPUBLIKA 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, které nařizuje všem 
osobám ode dne účinnosti 10. září 2020 až do odvolání, zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání 
šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování a 
v prostředcích veřejné dopravy. V případě budov škol a školských zařízení se zařízení se zákaz vztahuje pouze 
na společné prostory těchto budov. V opatření je dále stanovena celá řada výjimek, kdy se povinnost nosit 
ochranné prostředky neuplatní. Jedná se například o zákazníky provozoven stravovacích služeb a osoby 
cestující v prostředcích veřejné dopravy v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, dále o 
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na 
jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, a také osoby, které 
vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí 
nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která 
dosud nebyla kategorizována| účinnost 10. září 2020 

 
Nařízení vlády č. 367/2020 Sb., o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě 
daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, mimořádně prodlužuje prodloužením lhůty při 

automatické výměně informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání v souvislosti 
s výskytem koronaviru. Jednotlivé lhůty jsou upraveny v textu nařízení. | účinnost 25. září 2020 

 
EVROPSKÁ UNIE 

Nařízení komise (EU) 2020/1245 ze dne 2. září 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o 
materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, stanoví zvláštní pravidla, pokud jde o 
materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami. Zejména příloha I nařízení stanoví seznam EU 
obsahující látky, které mohou být použity při výrobě materiálů a předmětů z plastů určených pro styk 
s potravinami, zatímco příloha II stanoví další omezení vztahující se na materiály a předměty z plastů. Od 
poslední změny nařízení zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin další vědecká stanoviska týkající se 
konkrétních látek, které je možno používat v materiálech určených pro styk s potravinami, jakož i použití již 
povolených látek. Kromě toho byly odhaleny určité nejasnosti spojené s uplatňováním nařízení. Nové nařízení 
tak mění přílohy I, II, IV a V nařízení Komise (EU) č. 10/2011. | platnost 23. září 2020 

 
VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 68/2020 ze dne 18. května 2020 zabývající se otázkami 
podmínek kolektivní smlouvy, ukončení pracovního poměru a diskriminace 

„...ve skutečnosti, že výše odstupného poskytovaného na základě kolektivní smlouvy při rozvázání pracovního 
poměru z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. c) zák. práce je diferencována v závislosti na způsobu 
rozvázání pracovního poměru a na výši příjmů jednotlivých zaměstnanců, nelze spatřovat nerovné či 
diskriminační jednání.“ 
 



 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3521/2019 ze dne 24. března 2020 zabývající se otázkou 
přestávek v práci na jídlo a oddech vs. přiměřené doby na oddech a jídlo a jejich pravidly  

„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.“ 
 
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3955/2018 ze dne 20. července 2020 zabývající se 
problematikou rovného odměňování zaměstnanců jednoho zaměstnavatele 

„…práci vykonávanou u zaměstnavatele různými zaměstnanci je možné považovat za stejnou práci nebo práci 
stejné hodnoty, za kterou jim přísluší stejná mzda, jestliže jde o práci shodnou nebo srovnatelnou z hlediska 
všech srovnávacích kritérií uvedených v ustanovení §110 odst. 2-5 zák. práce, není-li shoda (srovnatelnost) 
v některém z těchto komparačních kritérií, nejedná se o stejnou práci nebo práci stejné hodnoty ve smyslu 
ustanovení §110 odst. 2-5 zák. práce.“ 
 
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 2708/2018 ze dne 15. dubna 2020 zabývající se omezeními a 
pravidly práva na informace společníka společnosti s ručením omezeným 

„Jakkoliv musí společník svůj požadavek na poskytnutí informací či umožnění nahlédnout do dokladů 
specifikovat dostatečně určitě a srozumitelně (§ 553 o. z.), nelze na něj klást přehnané nároky co do popisu 
požadovaných informací či dokladů. Míra konkrétnosti, s jakou společník může svůj požadavek specifikovat, 
se vždy odvíjí od toho, že mu dané informace nejsou známy (kdyby mu známy byly, nedomáhal by se jejich 
poskytnutí). Vyloučit ostatně nelze ani požadavek formulovaný relativně obecně (druhově), namířený na celý 
okruh záležitostí (například veškerých právních jednání, která naplní vymezená kritéria). Je-li z požadavku 
společníka zjevné, jakých informací či dokladů se domáhá, musí mu společnost vyhovět bez ohledu na to, zda 
svoji žádost formuluje precizně.“ 
 
Mgr. Jakub Málek – malek@plegal.cz  
 
PRÁVNÍ POMOC POTRAVINÁM 

Dovolujeme si Vám v těchto nelehkých časech připomenout náš pro bono projekt, který vznikl ve spolupráci 
s Potravinářskou komorou ČR a v jehož rámci naše advokátní kancelář poskytuje bezplatné základní právní 
poradenství – Právní pomoc potravinám na webu: https://help.potravinycesko.cz/.  

Web 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. 
 
 
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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