
 

  

 

VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT 
 

duben – květen 2021 

 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Zákon č. 174/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 

přináší řadu změn jak v rámci regulace činnosti provozovatelů potravinářského podniku, tak i v rámci 

zvýšení ochrany spotřebitele či zodpovědného zadávání.  Mezi nejvýznamnější změny, které jsou 

podrobně rozebrány níže patří zejména: 

• zákaz dvojí kvality potravin, 

• zpřesnění oznamovací povinnosti provozovatele potravinářského podniku, 

• úprava pravidel označování výrobce, 

• úprava pravidel nakládání s rozbalenými potravinami, 

• úprava pravidel pro vyřazování potravin, 

• zpřísnění podmínek pro používání označení „Česká potravina“, 

• zpřesnění mechanismu pro poskytování potravin neziskovým organizacím maloobchodem, úprava 

pravidel kontroly, 

• zavedení nových podmínek účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin, 

• zavedení zákonné úpravy kontroly potravin nového typu, jejichž složkou je hmyz, či 

• úprava kontrolních procesů správních orgánů. 

Přechodná ustanovení stanoví, že potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti 

novely, které jsou v souladu s požadavky zákona o potravinách a tabákových výrobcích ve znění před 

účinností novely, avšak nejsou v souladu s požadavky zaváděnými novelou, mohou být prodávány do 

vyčerpání zásob. 

Více informací obsahuje náš článek publikovaný na téma novely. | účinnost převážně 12. května 2021 

 
Zákonem č. 183/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dochází k dílčím změnám v zákoně o úpravách poskytování 

ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Podmínkou nároku na ošetřovné podle 

novely je, že nezaopatřené dítě nebo jiná osoba 1 nebo dítě mladší 10 let, žije se zaměstnancem 

v domácnosti; to neplatí v případě péče o toto dítě nebo o tuto osobu jejím příbuzným v linii přímé nebo 

v linii. Splnění této podmínky se prokazuje čestným prohlášení. | účinnost 30. dubna 2021 

 
 
Zákon č. 173/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že nově má nárok na ošetřovné zaměstnanec, který 

nemůže vykonávat práci z důvodu péče o nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V souvislosti s touto změnou dochází k souvisejícím úpravám. | účinnost 23. dubna 2021 

 
 

https://www.peytonlegal.cz/novela-zakona-o-potravinach/


 

 
Vyhláška č. 180/2021 Sb., o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících 

vyhlášek, stanoví podrobnosti náležitostí, formu a datovou strukturu formuláře pro žádost o zřízení 

dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů, návrh na provedení zápisu do evidence 

skutečných majitelů, návrh na znepřístupnění údajů v evidenci skutečných majitelů a návrh na zajištění 

automatického průpisu. Bližší informace o evidenci skutečných majitelů a souvisejících povinnostech 

najdete v našem článku. | účinnost 1. června 2021 

 

 

Nařízení vlády č. 188/2021 Sb., o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 

2021, stanovuje další bonusové období kompenzačního bonusu pro rok 2021 na kalendářní měsíc od 

1. května do 31. května 2021. | účinnost 8. května 2021 

 

 

Nařízení vlády č. 182/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku 

zaměstnanci při nařízené karanténě, prodlužuje dobu, po kterou trvá nárok na mimořádný příspěvek 

zaměstnanci při nařízení karanténě z 30. dubna 2021 na 30. června 2021. | účinnost 30. dubna 2021 

 

 
Nařízením vlády č. 177/2021 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti 

s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021, v souvislosti s epidemiologickou situací v důsledku šíření nemoci 

COVID-19 dochází k prodloužení lhůty pro doručení změny žádosti o dotace podle předpisů Evropské unie 

do 31. května 2021. Dále dochází rovněž k dílčím změnám nařízení vlády o provádění některých opatření 

společné organizace trhu s ovocem a zeleninou. | účinnost 1. května 2021 

 

 
EVROPSKÁ UNIE 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/772 ze dne 10. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 
2020/977, pokud jde o dočasná opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů, 
zejména o dobu použitelnosti, z důvodu pandemie COVID 19 posouvá některé termíny pro kontroly 
produkce ekologických produktů. | platnost 11. května 2021 
 
 
Nařízením Komise (EU) 2021/616 ze dne 13. dubna 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 benalaxyl, 
benalaxyl-M, dichlobenil, fluopikolid, prochinazid a pyridalyl v některých produktech a na jejich povrchu, na 
základě podaných žádostí, stanovisek členských států a posouzení ze strany Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin dochází ke změně dosavadních maximálních limitů reziduí pro benalaxyl, benalaxyl-
M, dichlobenil, fluopikolid, prochinazid a pyridalyl v některých produktech a na jejich povrchu. | platnost 
7. května 2021 
 
 
Nařízením Komise (EU) 2021/618 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diklofop, fluopyram, 
ipkonazol a terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu, na základě podaných žádostí, 
stanovisek členských států a posouzení ze strany Evropského úřadu pro bezpečnost potravin dochází ke 

https://www.peytonlegal.cz/nova-evidence-skutecnych-majitelu/


 

změně dosavadních maximálních limitů reziduí pro diklofop, fluopyram, ipkonazol a terbuthylazin 
v některých produktech a na jejich povrchu. | platnost 7. května 2021 
 
 
Prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/621 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 37/2010 za účelem klasifikace látky imidakloprid podle maximálního limitu reziduí v potravinách 
živočišného původu, na základě podaných žádostí, stanovisek členských států a posouzení ze strany 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin dochází ke stanovení nových maximálních limitů reziduí látky 
imidakloprid v potravinách živočišného původu. | platnost 6. května 2021 
 
 
Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/642 ze dne 30. října 2020, kterým se mění příloha III 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některé informace, které je nutné uvést 
na označení ekologických produktů, dochází ke změně v rozsahu informací, které je nutné uvést na 
označení ekologických produktů, co se týče informací na štítcích ekologických produktů, krmných směsí 
povolených v ekologické produkci a na směsí osiv pícnin. | platnost 6. května 2021 
 

 
Nařízením Komise (EU) 2021/644 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluxapyroxad, hymexazol, 
metamitron, penflufen a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu, na základě podaných 
žádostí, stanovisek členských států a posouzení ze strany Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
dochází ke změně dosavadních a stanoveních nových maximálních limitů reziduí pro fluxapyroxad, 
hymexazol, metamitron, penflufen a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu. | platnost 
10. května 2021 
 
 
Nařízením Komise (EU) 2021/663 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlordekon v některých 
produktech a na jejich povrchu, na základě podaných žádostí, stanovisek členských států a posouzení ze 
strany Evropského úřadu pro bezpečnost potravin dochází ke změně dosavadních maximálních limitů 
reziduí pro chlordekon v některých produktech a na jejich povrchu. | platnost 13. května 2021 
 
 

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 2515/2020 ze dne 30. března 2021 zabývající se počátkem roční 
prekluzivní lhůty pro uplatnění práva domáhat se přezkumu zprávy o vztazích 

„Roční prekluzivní lhůta stanovená pro přezkum zprávy o vztazích počíná běžet ode dne, kdy se společník o 
obsahu zprávy o vztazích dozvěděl nebo mohl dozvědět způsobem podle § 84 odst. 1 z. o. k. (§ 85 odst. 3 část 
věty před středníkem z. o. k.). Počátek běhu lhůty je tedy závislý na dvou skutečnostech, a sice – alternativně 
(podle toho, která ze skutečností nastane dříve) – buď na „skutečné“ vědomosti společníka o obsahu zprávy o 
vztazích, nebo na tom, že se společník o obsahu zprávy mohl dozvědět způsobem podle § 84 odst. 1 z. o. k.“ 

„Odkaz na § 84 odst. 1 z. o. k. je přitom v poměrech akciové společnosti zapotřebí vnímat jednak v kontextu 
povinnosti předložit valné hromadě účetní závěrku ke schválení [§ 421 odst. 2 písm. g) z. o. k.] a jednak 
v kontextu povinnosti zveřejnit účetní závěrku uložením do sbírky listin (§ 21a odst. 2 a 4 zákona o účetnictví).“ 

„Stanoví-li totiž § 84 odst. 1 z. o. k., že společníci ovládané osoby mají právo se seznámit se zprávou o vztazích 
a případným stanoviskem kontrolního orgánu ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou, 



 

je tím řečeno především to, že zprávu o vztazích má projednat valná hromada za stejných podmínek jako 
účetní závěrku – s tím rozdílem, že valná hromada akciové společnosti zprávu o vztazích neschvaluje, nýbrž 
jen projednává. Projednání zprávy o vztazích tedy musí být zařazeno na pořad valné hromady společnosti 
(konané nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období) [§ 403 odst. 1 z. o. k.], a 
proto tento dokument musí být součástí (přílohou) pozvánky na tuto valnou hromadu. Akcionář se tedy o 
zprávě o vztazích a jejím obsahu dozví zpravidla především z pozvánky (anebo její přílohy), která bude 
uveřejněna na internetových stránkách společnosti nebo mu bude zaslána na dresu uvedenou v seznamu 
akcionářů, popřípadě zpřístupněna jiným způsobem nahrazujícím zasílání pozvánky (§ 406 z. o. k.).“ 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 631/2019 ze dne 21. ledna 2021 zabývající se mimo jiné 
seznámením zaměstnance s písemně vypracovaným rozvrhem týdenní pracovní doby a jeho změnou 

„[…]seznámení zaměstnance s písemně vypracovaným rozvrhem týdenní pracovní doby a jeho změnou nutně 
nevyžaduje, aby zaměstnavatel rozvržení týdenní pracovní doby (jeho změnu) vždy zaměstnanci předal 
v písemné podobě; je-li rozvrh týdenní pracovní doby učiněn součástí pracovního řádu nebo jiného vnitřního 
předpisu, popřípadě ve formě písemného pokynu zaměstnavatele, s nímž má zaměstnanec možnost se 
seznámit, postačí, je-li mu podána informace, že některým z uvedených způsobů ke změně v rozvržení týdenní 
pracovní doby došlo. Dokud nejsou splněny obě podmínky stanovené ustanovením § 84 zák. práce spočívající 
v zaměstnavatelem vypracovaném písemném rozvrhu týdenní pracovní doby a v seznámení zaměstnance 
s jeho obsahem v zákonem stanovené, popřípadě zaměstnavatelem a zaměstnancem dohodnuté době, ke 
změně v rozvržení týdenní pracovní doby nedochází (nové rozvržení týdenní pracovní doby nenabývá 
účinnosti) a zaměstnanec se nevykonáváním práce v takto neúčinně rozvržené týdenní pracovní době nemůže 
ani dopustit neomluveného zameškání práce.“ 

 
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. 
 

mailto:malek@plegal.cz
https://help.potravinycesko.cz/
http://www.peytonlegal.cz/
https://www.linkedin.com/company/peyton-legal-advokatni-kancelar/
https://www.facebook.com/peytonlegal/
https://twitter.com/peytonlegal

