
 

  

 

VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT 
 

říjen – listopad 2020 

 
 
COVID-19 ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence 
tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje prodloužení 
doby, po kterou jsou omezeny povinnosti 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. června 2022. Subjekty evidence tržeb nejsou povinny plnit evidenční povinnost a povinnost 
umístit informační oznámení až do 31. prosince 2022. | účinnost 3. listopadu 2021 

 
Zákon č. 450/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých 
zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, má za cíl zmírnit některé ekonomické dopady, které stávající 
pandemie onemocnění COVID-19, způsobeného koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2, bude mít na 
hospodářství ČR a které jsou v tomto období i částečně způsobeny nezbytnými omezujícími opatřeními 
vlády. Novela umožnuje Ministerstvu průmyslu a obchodu prodloužit lhůtu podnikům, které prokážou, 
že v důsledku šíření nákazy koronaviru nemohou do tří let splnit všeobecné podmínky schválené 
investiční pobídky, a to až o dva roky. Žádost musí být podána nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty. 
| účinnost 3. listopadu 2021 
 
 
Zákon č. 460/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a 
právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména prodlužuje 
maximální dobu trvání zvláštních opatření ve vztahu k povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh a 
ve vztahu k plnění splátkového kalendáře do 30. června 2021, u výkonu rozhodnutí prodejem 
movitých věcí a nemovitých věcí se prodlužuje do 31. ledna 2021 a ve vztahu k výkonu rozhodnutí 
přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu se prodlužuje do 28. února 2021. Dále dochází 
k prodloužení lhůt a upřesnění podmínek pro mimořádné moratium v insolvenčním řízení. | účinnost 
13. listopadu 2020 

 
Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské 
činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, upravuje daňový bonus na kompenzaci 
některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem 
podnikatelské činnosti, v důsledku opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku 
a rozšíření onemocnění COVID-19. Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den 
bonusového období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října do 4. listopadu 2020. Dojde-li 
k prodloužení doby trvání nouzového stavu trvajícího v rámci dosavadního bonusového období, je dalším 
bonusovým obdobím období odpovídající době prodloužení nouzového stavu. Dále jsou v zákoně stanoveny 
podmínky pro podání žádosti, stanovení a placení kompenzačního bonusu. | účinnost 14. listopadu 2020 

 

Zákon č. 438/2020 Sb. upravuje oblast poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními 
v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19. Výše ošetřovného za kalendářní den činí po dobu platnosti 
mimořádného opatření při epidemii 70 % denního vyměřovacího základu. Ošetřovné se vyplácí za 
jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny péče vykázané na předepsaném tiskopisu. Nárok na ošetřovné 
má podle tohoto zákona též zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče 



 

o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) a nemůže 
navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii, nebo z důvodu péče o osobu ve věku 
nad 10 let, která je umístěna ve školském nebo zvláštním dětském zařízení, ale toto zařízení nemůže 
navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Zaměstnanec činný na základě dohody o 
provedení práce nebo zaměstnanec činný na základě dohody o pracovní činnosti, která je zaměstnáním 
malého rozsahu, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla 
potřeba péče, mají nárok na ošetřovné též, pokud byli účastni nemocenského pojištění aspoň ve třech 
kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče. 
| účinnost 30. října 2020 

 
EVROPSKÁ UNIE 
 
Nařízení Komise (EU) 2020/1565 ze dne 27. října 2020, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro butan1,4-diamin, 1-
methylcyklopropen, octan amonný, bifenazát, chlorantraniliprol, chlormekvat, cyprodinil, vápenec, 
mandipropamid, pepř, pyridaben, repelenty: krevní moučka, výtažky z mořských řas a trimethylamin 
hydrochlorid v některých produktech a na jejich povrchu stanovuje nové maximální limity reziduí pro 
butan1,4-diamin, 1-methylcyklopropen, octan amonný, bifenazát, chlorantraniliprol, chlormekvat, 
cyprodinil, vápenec, mandipropamid, pepř, pyridaben, repelenty: krevní moučka, výtažky z mořských 
řas a trimethylamin hydrochlorid v některých produktech a na jejich povrchu. | platnost 17. listopadu 
2020 

 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1572 ze dne 28. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 
2019/626, pokud jde o seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných 
výrobků a hmyzu na území Evropské unie, zařadilo Thajsko mezi třetí země, z nichž je povolen vstup 
mléčných výrobků a hmyzu na území Evropské unie. | platnost 18. listopadu 2020 

 
Nařízení Komise (EU) 2020/1633 ze dne 27. října 2020, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azinfos-methyl, 
bentazon, dimethomorf, fludioxonil, flufenoxuron, fosalon, oxadiazon, pyraklostrobin, repelenty: tálový 
olej a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu. Na základě stanoviska Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin stanovuje nové nařízení Komise (EU) č. 2020/1633 v souladu s jeho přílohou nové 
maximální limity reziduí pro azinfos-methyl, bentazon, dimethomorf, fludioxonil, flufenoxuron, 
fosalon, oxadiazon, pyraklostrobin, repelenty: tálový olej a teflubenzuron v některých produktech a 
na jejich povrchu. | účinnost 25. listopadu 2020 
 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1641 ze dne 5. listopadu 2020, o dovozu živých, chlazených, 
zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě 
ze Spojených států amerických, stanoví pravidla pro vstup zásilek živých, chlazených, zmrazených nebo 
zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě ze států 
Massachusetts a Washington ve Spojených státech amerických do Unie. | účinnost 26. listopadu 2020 

 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1560 ze dne 26. října 2020, kterým se mění příloha VI nařízení (ES) 
č. 152/2009, kterou se stanoví metody zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro úřední 
kontrolu krmiv, zavádí dílčí změny v nařízení Komise (ES) č. 152/2009, které stanovuje zkušební 
metody používané na podporu úředních kontrol s cílem prosadit zákaz používání zpracovaných 
živočišných bílkovin v krmivech pro zvířata určená k produkci potravin. Účelem změn je zajištění právní 
srozumitelnosti a jistoty a zabránění rozdílným výkladům. | platnost 16. listopadu 2020 

 
Nařízení Komise (EU) 2020/1566 ze dne 27. října 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bupirimát, 
karfentrazonethyl, ethirimol a pyriofenon v některých produktech a na jejich povrchu, zavádí změny 
maximálních limitů reziduí pro bupirimát, karfentrazonethyl, ethirimol a pyriofenon v produktech 
vyjmenovaných v příloze k nařízení a na jejich povrchu. Nařízení se použije ode dne 17. května 2021. 



 

Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie před dnem 17. května 2021 se nadále použije 
nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením. | platnost 
17. listopadu 2020 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1559 ze dne 26. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 
2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, zavádí za účelem jasnosti a právní jistoty 
aktualizaci seznamu Unie pro nové potraviny, jelikož od poslední opravy přílohy bylo přijato osm 
prováděcích nařízení, kterými bylo povoleno uvedení nových potravin trh. | platnost 16. listopadu 2020 

 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1667 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení 
(EU) 2020/977, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření v souvislosti s kontrolami produkce 
ekologických produktů, přináší na základě vývoje pandemie COVID-19 a souvisejících opatřeních přijatých 
ve členských státech prodloužení lhůt, ve kterých je členským státům uplatňovat dočasná opatření, 
která se odchylují od nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokud jde o systém kontrol 
produkce ekologických produktů a některé postupy stanovené v obchodním řídicím a expertním 
systému (TRACES), a to do 1. února 2021. | účinnost 11. listopadu 2020 

 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1693 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se mění nařízení 
(EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum 
použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení, přináší na základě vývoje pandemie COVID-19 a 
souvisejících opatřeních přijatých ve členských státech, s cílem zajištění hladkého fungování odvětví 
ekologické produkce, poskytnutí právní jistoty a zabránění možnému narušení trhu, odložení použitelnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, kterým se stanoví nový regulační rámec pro 
ekologickou produkci, o jeden rok, tedy na 1. ledna 2022. Zároveň dochází i k prodloužení lhůt 
stanovených v rámci nařízení, a to rovněž o jeden rok. | účinnost 14. října 2020 

 

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 684/2020 ze dne 9. září 2020 zabývající se výkladem pojmu 
„nejistá a neurčitá pohledávka“ dle §1987 odst. 2 občanského zákoníku při jejím jednostranné 
započtení  

„...zákonodárce upravil likviditu aktivní pohledávky jakožto hmotněprávní předpoklad započtení; není-li 
aktivní pohledávka „jistá a určitá“, odporuje započtení zákonu a je zpravidla (relativně) neplatné. 
Dovolá-li se věřitel pasivní pohledávky vůči dlužníku relativní neplatnosti jeho právního jednání 
(jednostranného započtení), účinky započtení nenastanou (pasivní pohledávka nezanikne).“ 

„Přesto, že je likvidita aktivní pohledávky hmotněprávním předpokladem jednostranného započtení, 
ochrana poskytovaná vykládaným ustanovením se prosadí zpravidla až v soudním řízení, v němž se věřitel 
pasivní pohledávky domáhá jejího splnění. Uplatní-li žalovaný dlužník pasivní pohledávky v tomto řízení 
námitku započtení a vznese-li žalobce (věřitel pasivní pohledávky) námitku relativní neplatnosti 
jednostranného započtení, musí soud posoudit, zda je započítávaná (aktivní) pohledávka jistá a určitá ve 
smyslu § 1987 odst. 2 o. z., a tedy způsobilá přivodit svým započtením (v rozsahu, v jakém se pohledávky 
kryjí) zánik žalobou uplatněné (pasivní) pohledávky.“ 
 
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 2708/2020 ze dne 15. dubna 2020 zabývající se právem na 
informace společníka s.r.o.  

„Společníkovi s ručením omezeným zákon garantuje širší právo na informace, než jaké má společník 
akciové společnosti coby typické kapitálové společnosti. Společníci společnosti s ručením omezeným je 
mohou (na rozdíl od akcionářů) vykonávat i mimo zasedání valné hromady a nejsou vázáni pořadem 
jednání takového zasedání (srov. v poměrech akciové společnosti tzv. právo na vysvětlení dle § 357 odst. 
1 z. o. k.). Jednatelé společnosti s ručením omezeným nemohou odmítnout poskytnutí informace jen 
proto, že by její zpřístupnění společníkovi mohlo způsobit společnosti či jí ovládaným osobám újmu [srov. 
v akciové společnosti § 359 písm. a) z. o. k.]. Důvod pro odmítnutí požadované informace naplní ex lege 
toliko skutečnosti uvedené v § 156 odst. 1 z. o. k. Společníkovi společnosti s ručením omezeným pak zákon 



 

zakládá i právo nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje v nich obsažené; akcionáři takové 
právo zákon nedává.“ 
 
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 3641/2018 ze dne 24. července 2020 zabývající se 
posuzováním nekalosoutěžního jednání při nabízení doplňků stravy a výkladu pojmu „průměrný 
spotřebitel“ 

„...duševní či fyzickou slabostí ve smyslu § 4 odst. 2 z. ochr. spotř. lze rozumět také nemoc; skupina osob 
nemocných určitou chorobou je obzvláště zranitelná jako cílová skupina reklamy na produkt slibující 
vyléčení, resp. odstranění příznaků této choroby...“ 

„...v případě spotřebitelů trpících nebo ohrožených určitou chorobou je třeba pečlivě zvažovat, zda v nich 
reklama nemůže vyvolat mylný dojem, že propagovaný doplněk stravy může působit jako léčivo. Tito 
spotřebitelé totiž mohou být při rozhodování o koupi výrobku negativně ovlivňováni strachem ze své 
nemoci a přáním ji za každou cenu překonat. V důsledku toho mohou být snadněji ovlivnitelní reklamou 
a propagace výrobku v nich může vzbuzovat přehnané naděje a očekávání...“ 
 
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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