VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT
září – říjen 2020
ČESKÁ REPUBLIKA
Zákonem č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušuje další související právní předpisy, dochází ke
zrušení daně z nabytí nemovitých věci bez náhrady. Zrušení se týká zákonného opatření, kterým byla daň
zavedena, i veškerých zákonů a vyhlášek, které daň z nabytí nemovitých věcí upravovaly. Zároveň
s účinností od 1. ledna 2021 dochází k některým dalším změnám zákona o daních z příjmů. | účinnost 26.
září 2020, některá ustanovení 1. ledna 2021
Zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, má za cíl rychlejší a efektivnější přípravu staveb dopravní, vodní a energetické
infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací. | účinnost 1. ledna 2021

Zákonem 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, 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. Mimo jiné, 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 | účinnost 1. října 2020
COVID-19 ČESKÁ REPUBLIKA
Usnesením vlády České republiky č. 391/2020 Sb. ze dne 30. září 2020 č. 957, o přijetí krizového opatření,
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav na dobu od 00:00 hodin dne 5.
října 2020 na dobu 30 dnů. | účinnost 5. října 2020
Usnesením vlády České republiky č. 407/2020 Sb., ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizového opatření,
zavedla zásadní krizová opatření. | účinnost 14. října 2020
Krizové opatření zakazuje ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.:
-

hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších
prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou zaměstnanců vykonávajících práci pro
stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou

činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost
nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od
osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry,
-

pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou
členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě,
prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu; tyto osoby
jsou povinny zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup
nejméně 2 metry, pokud to je možné,

-

pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,

-

koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb s výjimkou bydliště, poutě a podobné
tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy, provoz heren a kasin, provoz a používání
sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a
fitness center, provoz a používání umělých koupališť), wellness zařízení včetně saun, solárií a
solných jeskyní, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií,
výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a
planetárií, a provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených
na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním.

Dále krizové opatření omezuje ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59
hod.:
-

provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se zavádí zákaz přítomnosti veřejnosti
v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost a
provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným
osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo
provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem
nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě
provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,

-

provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich
zakazuje přítomnost veřejnosti,

-

účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a
následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na
každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob,

-

činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 způsobem popsaným v usnesení,

-

svobody pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven
služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po
2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na
osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti,

-

právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500
účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami
účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

EVROPSKÁ UNIE
Prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2020/1345 ze dne 25. září 2020, kterým se České republice poskytuje
dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci
v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, byla schválena žádost České republiky o poskytnutí finanční
pomoci, která by doplnila její vnitrostátní úsilí při řešení dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 a
reagovala na socioekonomické důsledky tohoto onemocnění pro pracovníky a osoby samostatně
výdělečně činné. Evropská unie poskytne České republice půjčku v maximální výši 2.000.000.000,- EUR.
Půjčka má průměrnou dobu splatnosti nejvýše 15 let. Půjčka je určena k financování programu „Antivirus“,
programu „Antivirus“ režim C, programu „Pětadvacítka“, částečných prominutí odvodů na sociální
zabezpečení a zdravotních pojištění a ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné. | účinnost 29.
října 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1419 ze dne 7. října 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny askorbové (E 300) a kyseliny citronové
(E 330) u zeleniny bílé barvy určené k dalšímu zpracování, upravuje maximální limity výskytu kyseliny
askorbové (E 300) a kyseliny citronové (E 330) u zeleniny bílé barvy určené k dalšímu zpracování.
| platnost 28. října 2020
Nařízení Komise (EU) 2020/1322 ze dne 23. září 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde
o maximální limity 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD), esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami a
glycidylesterů mastných kyselin v některých potravinách, upravuje maximální limity 3monochlorpropandiolu (3-MCPD), esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami a glycidylesterů mastných
kyselin v některých potravinách. | platnost 15. října 2020

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 1308/2019 ze dne 27. května 2020 zabývající se otázkou
geografických pojmů v obchodní firmě a jejich klamavosti a zaměnitelnosti
„...Klamavost obchodní firmy obsahující geografický pojem nelze posuzovat pouze hlediskem (aktuálním)
umístěním sídla a/nebo provozovny v místě, na nějž tento geografický pojem odkazuje.“
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.

