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ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Vyhláška č. 45/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění 

pozdějších předpisů, reaguje na současnou situaci v poskytování zdravotní péče dětem i dospělým v rámci 

preventivních prohlídek, kdy některá ustanovení neodpovídají plně současné aplikační praxi (zejm. 

nedostatečné vymezení obsahu některých preventivních prohlídek). | účinnost 24. února 2021  

 
Zákon č. 39/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

v návaznosti na krizovou situaci spojenou s pandemií onemocnění COVID-19 zvyšuje výši částky darů, která 

lze odečíst od základě daně, a to z 15 % ze základu daně na 30 % ze základu daně, a to ve zdaňovacím 

období pro kalendářní rok 2020 a 2021. Přechodné ustanovení stanoví, že poplatník, který podal přiznání 

k dani z příjmů právnických osob přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může snížit základ daně za 

zdaňovací období, které skončilo v období od 1. 3. 2020 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podle zákona 

č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v dodatečném daňovém přiznání, 

které je oprávněn podat nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyl účinnosti tento 

zákon. | účinnost 4. února 2021 

 
 
Zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související předpisy mění právní úpravu v oblasti výkonu rozhodnutí a exekuce přikázáním 
pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Nově je zaveden institut chráněného účtu, který je peněžní ústav 
povinen na žádost dlužníka zřídit. Na prostředky na chráněném účtu nebude možné nařídit exekuci přikázání 
pohledávky. Cílem úpravy je ochrana peněžních prostředků, které mají sloužit k uspokojování životních 
potřeb povinného dlužníka a osob, které je povinen vyživovat. Ve vztahu k manželovi povinného a jeho účtu 
bude exekuce omezena polovinou prostředků na účtu. Novela dále stanovuje podrobnější pravidla 
pro zřizování a vedení chráněného účtu. Dochází ke zvýšení částky, na kterou se nevztahuje zákaz dispozice 
v rámci exekuce a která bude převáděna na chráněný účet, a to na částku odpovídající trojnásobku životního 
minima. | účinnost 1. dubna 2021 
 
 
Nová zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, přináší zásadní 

změny právní úpravy problematiky skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů a jejich 

evidence. Zákon přináší změny v těchto oblastech: (a) přesnější vymezení pojmu skutečný majitel; (b) 

výslovná povinnost evidence, zjišťování a zápisu pro evidující osobu; (c)částečně veřejný přístup do evidence 

skutečných majitelů; (d) automatické průpisy z jiných veřejných registrů; (e) upřesnění postupů při 

nesrovnalostech; (f) sankce za nevedení evidence řádně (omezení výplaty podílu na zisku či hlasovacích. 

Povinnost uvést zápisy v evidenci do souladu s novou právní úpravou pro stávající evidující osoby (obchodní 

společnosti, svěřenské fondy a další právnické osoby) bude do 1. 1. 2022. Subjekty vzniklé po 1. 6. 2021 budou 

mít tyto povinnost rovnou od vzniku. | účinnost 1. června 2021 

 



 

Nařízení vlády č. 54/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění 

navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení 

vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády 

č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve 

znění pozdějších předpisů, reaguje na konec programového období 2014-2020 a na navazující přechodné 

období, tj. má za cíl upravit podmínky poskytování dotací pro navazující agroenvironmentálně-klimatické 

opatření tak, aby ČR splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy EU a 

mohla tyto platby poskytovat a zároveň nedošlo k neúměrnému finančnímu zatížení programového období 

2021-2027 závazky z přechodného období, které by do značné míry omezovalo prostor pro financování 

nových výzev. | účinnost 1. března 2021 

 
Nařízením vlády 55/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění 

navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související 

nařízení vlády, byly přijaty dílčí změny právní úpravy v oblasti poskytování dotací a plateb v rámci 

ekologického zemědělství, v oblastech Natura 2000, na opatření k dobrý životním podmínkám zvířat, na 

lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů a v horských oblastech a jiných oblastech 

s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. | účinnost 1. března 2021 

 

 

Vyhláška 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech, ve znění pozdějších předpisů, 

v souvislosti s novelizací zákona o obalech a příslušnými předpisy Evropské unie jí dochází k podrobnému 

zakotvení rozsahu evidence vedené osobami, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly, a rozsahu a způsobu 

ohlašování údajů z evidencí. Dále jsou upřesněny minimální rozsahy ověřování údajů ze strany 

autorizovaných společností. Vyhláška dále stanovuje pravidla výpočtu využití odpadu z obalů a výpočtu 

recyklace odpadu z obalů. | účinnost 16. února 2021 

 
EVROPSKÁ UNIE 
 
Nařízení Komise (EU) 2021/155, ze dne 9. února 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro tetrachlormethan, 
chlorthalonil, chlorprofam, dimethoát, ethoprofos, fenamidon, methiokarb, omethoát, propikonazol 
a pymetrozin v některých produktech a na jejich povrchu, nově stanovuje maximální limity reziduí pro 
uvedené látky v některých produktech a na jejich povrchu dle přílohy tohoto nařízení. | platnost 2. března 
2021 
 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/148, ze dne 8. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 257/2010, 
kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách, přináší 
dílčí změny v právní úpravě přehodnocování schválených potravinářských přídatných látek. Zaměstnanci 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) budou v rámci přehodnocování povinni na žádost 
zúčastněného provozovatele podniku nebo jiných zúčastněných stran poskytnout poradenství ohledně 
platných pravidel a obsahu požadovaného pro předložení údajů. V případech, kdy úřad EFSA nemůže na 
základě potvrdit bezpečnost potravinářské přídatné látky, jejího používání nebo míry používání nebo nemůže 
doporučit změny specifikací, může Komise za účelem dokončení posouzení bezpečnosti přijmout další kroky. 
Nařízení zavádí další dílčí opatření za účelem posílání transparentnosti a důvěrnosti procesu přehodnocování 
schválených potravinářských přídatných látek. | platnost 1. března 2021 
 



 

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4779/2018 ze dne 5. listopadu 2020 zabývající se konkurenční 
doložkou v pracovněprávních vztazích 

„Není pochyb o tom, že smysl a účel konkurenční doložky spočívá zejména v tom, aby zaměstnavatel byl 
chráněn před únikem informací ke konkurenčnímu podnikateli prostřednictvím zaměstnanců, kteří se 
v průběhu svého zaměstnaneckého poměru seznamují s informacemi, které mají povahu obchodního 
tajemství nebo jsou takového charakteru, že jsou způsobilé získat konkurenčnímu podnikateli v hospodářské 
soutěži výraznou výhodu. Nelze vyloučit, že po uzavření konkurenční doložky nastanou okolnosti, za nichž 
zaměstnanec takové informace nezíská (nebude jimi v době skončení pracovního poměru disponovat), a 
uvedený smysl a účel konkurenční doložky nebude naplněn. Předpokládají-li účastníci konkurenční doložky, že 
takové okolnosti (spočívající například v délce trvání pracovního poměru) po uzavření dohody nastanou 
(mohou nastat), lze tyto okolnosti v dohodě sjednat jako důvod pro odstoupení od konkurenční doložky. 
Ujednání, které (stejně jako posuzované ujednání obsažené v dodatku k pracovní smlouvě ze dne 1. 7. 2016) 
ponechává na „volném uvážení“ zaměstnavatele, zda zaměstnanec v zaměstnání u zaměstnavatele takové 
informace získal, těmto požadavkům nevyhovuje, neboť se jedná – ve svých důsledcích – o obdobnou situaci, 
kdy by zaměstnavatel měl možnost od konkurenční doložky odstoupit „bez uvedení důvodu“ nebo 
„z kteréhokoliv důvodu“, a je pro rozpor se zákonem neplatné (srov. § 580 o. z.).“ 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 1169/2019 ze dne 11. listopadu 2020 zabývající se přihláškou 
pohledávky z titulu ručení člena společnosti v úpadku do insolvenčního řízení 

„Pohledávka věřitele za (bývalým) členem statutárního orgánu obchodní korporace z titulu ručení podle § 68 
z. o. k. (jež vzniká právní mocí rozhodnutí soudu o žalobě podle označeného ustanovení) je pohledávkou, která 
se uplatňuje podáním přihlášky podle § 165 insolvenčního zákona [nejde ani o pohledávku, na niž se hledí jako 
na přihlášenou (§ 165 odst. 2, § 237 odst. 4, § 370 odst. 2 písm. d/, § 373 odst. 1 a 8 a § 385 insolvenčního 
zákona), ani o pohledávku za majetkovou podstatou či majetkové podstatě na roveň postavenou podle § 168 
a 169 insolvenčního zákona, a ani o pohledávku, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje podle § 170 
insolvenčního zákona].“ 

„…věřitel může svoji pohledávku za (bývalým) členem statutárního orgánu obchodní korporace z titulu ručení 
podle § 68 z. o. k. přihlásit do insolvenčního řízení vedeného na majetek tohoto (bývalého) člena statutárního 
orgánu jen tehdy, vznikne-li jeho pohledávka (tj. nabude-li právní moci rozhodnutí o žalobě podle § 68 z. o. k.) 
před rozhodnutím o úpadku, resp. před uplynutím propadné lhůty vymezené rozhodnutím o úpadku 
k přihlášení pohledávek. V opačném případě jde o pohledávku, jež je vyloučena z uspokojení v insolvenčním 
řízení.“ 

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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