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COVID-19 ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Zákon č. 601/2020 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, ve znění zákona č. 460/2020 
Sb. přináší prodloužení doby, po kterou může orgán právnické osoby rozhodovat mimo zasedání 
v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní 
jednání, a to do 30. června 2021 bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii.| účinnost 
31. prosince 2020 
 
 
Zákon č. 584/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením 
podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 přináší v části týkající se zákona o 
spotřebních daní umožnění správci daně v odůvodněných případech rozhodnout na návrh provozovatele 
daňového skladu, který uvedl pivo do volného daňového oběhu, o opětovném uvedení tohoto piva do 
režimu podmíněného osvobození od daně za účelem jeho likvidace nebo přepracování. Pivo může být do 
režimu podmíněného osvobození od daně opětovně uvedeno pouze umístěním zpět do daňového skladu, 
ze kterého bylo do volného daňového oběhu uvedeno. Provozovateli daňového skladu vzniká dnem 
opětovného uvedení piva do režimu podmíněného osvobození od daně nárok na vrácení daně. Novela dále 
zavedla výjimku z vyloučení nároku na kompenzační bonus za kalendářní den, za který subjekt 
kompenzačního bonusu obdržel v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo 
Evropského hospodářského prostoru podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru 
označovaného jako SARS CoV-2. Výše popsané vyloučení nově neplatí na i) podpory, která slouží k úhradě 
nájemného; ii) podpory poskytované zaměstnavatelům; a iii) podpory poskytované v podobě dotace 
v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ․ | účinnost 
1. ledna 2021 

 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, přinesl dílčí 
změny v právní regulaci na základě těchto právních předpisů: i) zákona o místních poplatcích; ii) zákona o 
dani z nemovitých věcí; iii) zákona o daních z příjmů; iv) zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; v) zákon a o spotřebních daních; vi) zákon o Celní správě a 
celního zákona; a vii) zákona o povinném značení lihu. Tzv. daňový balíček přinesl především změny 
v oblasti  daně z příjmů fyzických osob a zaměstnanecké benefity, a to i) zrušení superhrubé mzdy; ii) 
zavedení progresivní sazby daně 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a 23 % pro 
část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy;; iii) zvýšení slevy na poplatníka o 3.000 Kč pro 
rok 2021, tj. na 27.840 Kč, a o další 3.000 Kč pro rok 2022, tj. na 30.840 Kč; iv) odstranění maximální 
možné částky daňového bonusu na děti; a v) daňovou podporu peněžního příspěvku na stravování. Další 
změnou je dotčeno nastavení daňových odpisů, přičemž jde konkrétně o zvýšení limitní částky pro 
kategorizaci hmotného majetku ze současných 40 tis. Kč na 80 tis. Kč, zrušení speciálních daňových odpisů 
nehmotného majetku a zavedení mimořádných odpisů pro 1. a 2. odpisovou skupinu. | účinnost 1. ledna 
2021 



 

 
 
Zákonem č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní, dochází k zavedení tzn. paušální daně pro 
osoby samostatně výdělečně činné. Institut paušální daně mohou využít osoby samostatně výdělečně 
činné, jejichž příjmy ze samostatné činnosti za minulé zdaňovací období nepřesáhly 1 milionu korun 
(s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou či příjmů osvobozených), zároveň nejsou plátci DPH, nebylo proti 
nim zahájeno insolvenční řízení, nejsou společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem 
komanditní společnosti a nebudou mít v roce 2021 příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů zdaněných 
srážkovou či příjmů osvobozených). Novelou dochází rovněž k zakotvení správy paušálních veřejných 
pojistných, včetně způsobu oznámení o vstupu do paušálního režimu, vystoupení z režimu, splatnosti 
pojistných a hrazení paušální záloh. Správa paušálních veřejných pojistných se řídí daňovým řádem a 
vykonávají ji orgány Finanční správy České republiky. Dle přechodných ustanovení této novely se pro 
daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související použije zákon o daních z příjmů ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. | účinnost 1. ledna 2021 
 
 
Vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a 
stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, na 
jejímž základě Ministerstvo práce a sociálních věcí zavedlo změny u sazeb pro i) základní náhrady za 
používání silničních motorových vozidel, kdy sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „zákoník práce“), činí nejméně u jednostopých vozidel a 
tříkolek 1,20 Kč a u osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč ii) stravné, kdy za každý kalendářní den 
pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši 91 Kč, trvá-
li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin a 217 
Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin Současně za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší 
zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 
12 hodin, 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, a 217 Kč až 259 
Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin; a iii) průměrné ceny pohonných hmot, kdy výše průměrné ceny 
pohonné hmoty činí 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů, 31,50 Kč za 1 litr benzinu 
automobilového 98 oktanů, 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty, a 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny. 
| účinnost 1. ledna 2021 
 
 
Zákonem č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, dochází především k úpravě vymezení některých definic 
a jejich sjednocení se zákonem o odpadech, povinnosti zohledňování opakované použitelnosti obalů do 
struktury poplatků ze strany autorizované obalové společnosti (AOS), způsob stanovení míry recyklace a 
využití v rámci evidence nebo recyklační cíle a cíle pro celkové využití odpadních obalů. Novela dále 
upravuje i další oblasti, zejména možnost určení pověřeného zástupce pro zahraniční osoby uvádějící obaly 
na trh v ČR, podmínky plnění povinnosti zpětného odběru, povinnost informování spotřebitelů ze strany 
osob uvádějících obaly na trh nebo zvýšení limitů, kdy osoby uvádějící obaly na trh nemusí plnit některé 
povinnosti tak, aby nedocházelo k nepřiměřené zátěži malých podniků. Novela také mění způsob stanovení 
výše poplatků za sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ze strany AOS, jejich 
povinnost provádět tzv. ekomodulaci a zveřejňovat vlastnickou strukturu, smlouvy a sazebníky nebo 
podmínky ověřování dat ze strany AOS a rozšíření evidenčních povinností AOS. | účinnost 1. ledna 2021 
 
 



 

Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, komplexně upravuje problematiku odpadového hospodářství 
počínaje předcházení vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, 
a to s ohledem na prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany 
životního prostředí a zdraví lidí za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. Tímto 
zákonem jsou mimo jiné upravena práva a povinnosti osob při nakládání s odpady a působnost orgánů 
veřejné správy v odpadovém hospodářství. | účinnost 1. ledna 2021 
 

 
Nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, na jehož základ dochází k vyčlenění úpravy 
vybraných výrobků s ukončenou životností ze zákona o odpadech, kterými jsou elektrická a elektronická 
zařízení (elektrozařízení), baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla, do samostatného zákona. Účelem 
tohoto zákona je regulace obsahu nebezpečných látek ve vybraných výrobcích, prevence vzniku odpadů 
z vybraných výrobků, stanovené zvláštních pravidel pro nakládání s výrobky s ukončenou životností 
včetně jejich využití a odstranění. Zákon rovněž upravuje pravidla pro vznik a fungování kolektivních 
systémů vybraných výrobků a zřizuje nový informační systém veřejné správy, ve kterém budou registrování 
výrobci elektrozařízení, baterií nebo akumulátorů a pneumatik. | účinnost 1. ledna 2021 
 
 
Zákonem č. 543/2020 Sb., o kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a 
zákona o výrobcích s ukončenou životností, dochází k podstatným změnám v zákoně o místních poplatcích, 
konkrétně v oblasti poplatku za komunální odpad. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze 
v zákoně o místních poplatcích a obec si tak podle nové úpravy bude moci zvolit buď poplatek za obecní 
systém odpadového hospodářství, který je založen na obdobném principu jako rušený poplatek podle 
dosavadního znění zákona, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jenž je 
naopak založen na skutečném množství vyprodukovaného odpadu, který byl odložen do soustřeďovacích 
nádob nebo na určená místa, případně na kapacitě soustřeďovacích prostředků na poplatkové období. Obec 
může zavést poplatek pouze jednotně pro celé území obce, a může si vybrat pouze jeden ze dvou nových 
druhů poplatků. | účinnost 1. ledna 2021 
 
 
Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nastavuje operativního řízení v období 
sucha a stavu nedostatku vody. Novela zavádí nové pojmy sucha a stavu nedostatku vody, povinnost 
zpracování plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky a pro území kraje 
a stanovuje orgány pro zvládání sucha a nedostatku vody, jejich složení a kompetence. Dále na základě této 
novely dochází k dalším dílčím změnám vodního zákona a souvisejících zákonů, s cílem zajistit co nejvyšší 
míru ochrany před suchem a nedostatkem vody. Novela se dále dotýká podmínek likvidace odpadních vod 
ze staveb a zabezpečení omezení odtoku srážkových vod ze staveb. | účinnost 1. února 2021 
 
 
Zákon č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování 
shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, zavádí 
tzv. sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům, kterým se 
rozumí bezplatné poskytování přístupu k těmto dokumentů, koncovým uživatelům na základě registrace 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. | účinnost 1. ledna 2021 
 
 



 

Zákonem č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů, dochází především k implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního 

systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (tzv. V. AML směrnice), 
a zároveň i k zapracovaní vybraných doporučení Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých 

peněz a financování terorismu. Novelou dochází k rozšíření okruhu povinných osob podle AML zákona, kam 
nově patří osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem a svěřenští správci, a také dochází 
k přesnějšímu vymezení povinných osob v oblasti realitního zprostředkování, obchodování s uměleckými 
díly, kulturními památkami a předměty kulturní hodnoty a v oblasti auditů, účetnictví a poskytování 
daňového poradenství. Dále dochází ke změnám v oblasti identifikace a kontroly klienta. Dochází 
k zavedení zesílené kontroly klienta. Ta se uplatní buď obligatorně v případech vymezených zákonem, 
nebo na základě hodnocení rizik povinnou osobou. Dále dochází k úpravám v oblasti uplatňování 
zjednodušené kontroly klienta. Dochází k výraznějšímu zvýšení horní hranice pokut za přestupky v AML 
oblasti, a k rozšíření druhů ukládaných trestů. Rovněž dochází ke sjednocení kárných, respektive 
disciplinárních, opatření uplatňovaných u příslušníků profesních komor. K dílčím změnám došlo v rámci 
AML zákona také v úpravě působnosti a pravomoci dozorčích úřadů a v údajích shromažďovaných 
v centrální evidenci účtů.  Touto novelou byl dále upraven živnostenský zákon, kterým byla pro některé 
živnosti a obory činností živnosti volné, které jsou vykonávány právnickou osobou, zavedena nové 
podmínka bezúhonnosti jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, 
zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního 
orgánu. Konkrétně se tato podmínka vztahuje na živnost vázanou – činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví, vedení daňové evidence, a na obory živnosti volné - poskytování služeb pro právnické osoby 
a svěřenské fondy a poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem. | účinnost 1. ledna 2021 
 
 
EVROPSKÁ UNIE 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/2184, o jakosti vody určené k lidské spotřebě, jejímž 
cílem je chránit lidské zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě 
zajištěním toho, aby byla zdravotně nezávadná a čistá, a zlepšit přístup k vodě určené k lidské spotřebě. 
Směrnice se nevztahuje na přírodní minerální vody řádně uznané příslušným orgánem podle směrnice 
2009/54/ES ani na vody, které jsou léčivými přípravky ve smyslu směrnice 2001/83/ES. | platnost 12. ledna 
2021 
 
 
VYBRANÁ JUDIKATURA 
 
Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 927/2020 ze dne 14. 10. 2020 k otázce obsahu pozvánky na 
valnou hromadu akciové společnosti ve vztahu k rozhodování o rozdělení zisku 

„To, zda valná hromada může a má na určitém zasedání rozhodovat o rozdělení „celého“ zisku (tedy nejen 
zisku vytvořeného v uplynulém účetním období, ale také dosud nerozdělného zisku z minulých let a popř. i 
zisku akumulovaného ve fondech vytvořených ze zisku), anebo jen některé jeho části, záleží na obsahu 
pozvánky [zejména na vymezeném pořadu jednání a návrhu příslušného usnesení].“ 

„Je-li v pozvánce na valnou hromadu uvedeno, že na pořadu jednání je toliko rozdělení zisku za poslední 
účetní období, a odpovídá-li tomu i návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, mohou akcionáři 
oprávněně očekávat, že valná hromada bude na takto svolaném zasedání rozhodovat jen a pouze o rozdělení 
zisku vytvořeného v uplynulém účetním období. V tomto kontextu pak také budou zvažovat výkon svých 
akcionářských práv.“ 



 

„Takto svolaná valná hromada může rozhodnout i o rozdělení nerozděleného zisku z minulých let 
(vykázaného v položce rozvahy A. IV.), popř. o rozdělení fondů vytvořených ze zisku, toliko za splnění 
předpokladu upraveného v § 408 odst. 3 z. o. k., tj. projeví-li všichni akcionáři souhlas s tím, aby i o této 
záležitosti (neuvedené v pozvánce na valnou hromadu) valná hromada rozhodla.“ 

„Mají-li kvalifikovaní akcionáři za to, že by valná hromada měla rozhodnout i o rozdělení dosud 
nerozděleného zisku z minulých let (popř. fondů vytvořených ze zisku), mohou využít práva požádat o 
doplnění pořadu jednání valné hromady o jimi určenou záležitost (§ 369 z. o. k.), popř. práva požádat o svolání 
valné hromady k projednání jimi určené záležitosti (§ 366 a násl. z. o. k.).“ 
 
 
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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