VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT
září – říjen 2021
ODEBÍREJTE NÁŠ PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ NEWSLETTER!
Navštivte naši stránku www.peytonlegal.cz/clanky a v její spodní části se přihlaste k odběru našeho
pravidelného měsíčního newsletteru plného zajímavých článků a právních aktualit.
ČESKÁ REPUBLIKA
Zákon č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie
v oblasti invazních nepůvodních druhů, zahrnuje soubor změn stávajících právních předpisů a jeho cílem je
vytvoření komplexního legislativního rámce umožňujícího v návaznosti na přímo použitelné předpisy EU
účinnou regulaci invazních nepůvodních druhů a také nepůvodních druhů, především cizích a místně se
nevyskytujících druhů v akvakultuře. | účinnost od 1. ledna 2022

Zákon č. 355/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, novelizuje zákon o dani
z přidané hodnoty a celní zákon v důsledku transpozice nových právních předpisů Evropské unie v oblasti
daně z přidané hodnoty týkající se přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Mezi
zásadní změny patří (i) zavedení jednotné roční prahové hodnoty ve výši 10.000,- EUR pro stanovení místa
plnění při prodeji zboží na dálku, přičemž tato hodnota je společná pro přeshraniční poskytování digitálních
služeb a prodej zboží na dálku do všech členských států, kdy do dosažení této prahové hodnoty může osoba
povinná k dani prodávající zboží na dálku uplatnit zdanění ve svém členském státě, odkud zboží prodává;
(ii) zrušení osvobození od daně při dovozu zboží s hodnotou nepřesahující 22,- EUR; (iii) zavedení dvou
zjednodušených zvláštních režimů pro zboží s hodnotou nižší nebo rovnou 150,- EUR, a to nový dovozní
režim v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa a zcela nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké
hodnoty; a (iv) rozšíření působnosti zvláštního režimu jednoho správního místa na poskytování veškerých
přeshraničních B2C služeb příjemcům v Evropské unii, prodej zboží na dálku a dodání zboží v rámci jednoho
členského státu při obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní. | účinnost od 1. října 2021

Vyhláška č. 358/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb.,
celní zákon, ve znění pozdějších předpisů mění vyhlášku k provedení některých ustanovení celního zákona,
a to tím způsobem, že zavádí novou přílohu, která obsahuje náležitosti a vzor zvláštního doplňkového
celního prohlášení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. Dále tato vyhláška mění vyhlášku o
formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty včetně jejích příloh. | účinnost od 5. října 2021

EVROPSKÁ UNIE
Nařízení Komise (EU) 2021/1810 ze dne 14. října 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyprodinil
v brusnicích/borůvkách, klikvách, rybízu a angreštu, mění přílohy II nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyprodinil v brusnicích/borůvkách,
klikvách, rybízu a angreštu. | platnost 4. listopadu 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1807 ze dne 14. října 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, vodný
extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé (Lupinus albus), azoxystrobin, klopyralid, cyflufenamid,
fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozid a thiabendazol v některých
produktech a na jejich povrchu, mění maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, vodný extrakt
z naklíčených semen sladké lupiny bílé (Lupinus albus), azoxystrobin, klopyralid, cyflufenamid,
fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozid a thiabendazol v některých
produktech a na jejich povrchu. | platnost 4. listopadu 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/ 1804 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bentazon v hrachových
luscích, upravuje maximální limity reziduí pro bentazon v hrachových luscích. | platnost 2. listopadu 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1795 ze dne 12. října 2021, kterým se opravuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro terbuthylazin v některých produktech a
na jejich povrchu, mění maximální limity reziduí pro terbuthylazin v kukuřici cukrové, kukuřici a čiroku na
0,02 mg/kg, což je správná mez stanovitelnosti (LOQ). | platnost 2. listopadu 2021, použitelnost 6. listopadu
2021
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1691 ze dne 12. července 2021, kterým se mění příloha
II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na vedení záznamů ze
strany hospodářských subjektů v ekologické produkci, upřesňuje minimální požadavky na vedení záznamů
v každé oblasti ekologické produkce. | platnost 12. října 2021, použitelnost od 1. ledna 2022

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 1 As 363/2020 ze dne 22. září 2021 zabývající se uváděním
léčebných a zdravotních tvrzení, vč. tvrzení na on hold seznamu, u potravin (doplňku stravy)
„K významu on hold seznamu při určování, zda lze tvrzení považovat za léčebné podle čl. 7 odst. 3 nařízení
č. 1169/2011, je nutné přistupovat zdrženlivě. Obecný zákaz uvádět léčebná tvrzení podle čl. 7 odst. 3
nařízení č. 1169/2011 však dopadá i na tvrzení uvedená na on hold seznamu.“
„…použití léčebných tvrzení je zakázáno a zákaz platí i tehdy, vyskytuje-li se takové tvrzení současně na on
hold seznamu. Zařazení tvrzení na on hold seznam tedy nepředstavuje výjimku, která by měla za následek,
že není potřeba respektovat požadavky dalších právních předpisů. Nelze tedy přisvědčit argumentaci […], že
úprava obsažená v nařízení č. 1924/2006 představuje odchylku od čl. 7 odst. 3 nařízení č. 1169/2011. Tzv. on
hold seznam nemůže zúžit působnost zákazu léčebných tvrzení podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 1169/2011 a
nemůže tedy ani založit výjimku ze zákazu léčebných tvrzení.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 678/2021 ze dne 13. července 2021 zabývající se výpovědí
dané zaměstnanci z důvodů, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr nebo
pro závažné porušení povinností
„…zaměstnavatel se o důvodu k výpovědi z pracovního poměru dozví dnem, kdy jeho vedoucí zaměstnanec
(§ 11 zákoníku práce), který je bezprostředně nebo výše nadřízen (a je tedy oprávněn tomuto podřízenému
zaměstnanci ukládat pracovní úkoly a dávat mu k tomuto účelu závazné pokyny) tomu, kdo porušil povinnost
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo tuto

povinnost porušil závažně, získal vědomost (dověděl se), že se zaměstnanec dopustil takového jednání, které
může zakládat důvod k výpovědi z pracovního poměru.“
„…v případě výpovědi dané zaměstnanci z důvodů, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit
pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci zákoník práce takovou hmotněprávní podmínku – na rozdíl od výpovědi
pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k vykonávané práci, kterou je možné dát zaměstnanci, jen jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti
s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně
upozorněn na možnost výpovědi.“
„…absence předchozího projednání výpovědi s odborovou organizací nezakládá neplatnost výpovědi…“
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 2731/2019 ze dne 30. června 2021 zabývající se nabýváním
vlastních akcií akciovou společností
„…„souhlas“ k nabývání vlastních akcií – ať již společností samotnou, či prostřednictvím třetí osoby nebo na
účet osoby společností ovládané (§ 320 z. o. k.) – je v intencích § 301 odst. 1 písm. a) z. o. k. zapotřebí udělit
před tím, než k nabývání vlastních akcií dojde.“
„…rozhodnutí valné hromady, které statutární orgán akciové společnosti (resp. jeho členy) opravňuje
k realizaci nabývání vlastních akcií, nelze přijmout (dodatečně) poté, kdy k nabývání vlastních akcií došlo.“
„…usnesení valné hromady přijaté v rozporu s právě uvedeným výkladem § 301 odst. 1 písm. a) z. o. k. je
usnesením v záležitosti, o které valná hromada nemá působnost rozhodnout – tedy unesením, na které se
hledí, jako by nebylo přijato (§ 45 odst. 1 z. o. k. ve spojení s § 245 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku). Pokud by dodatečné přijetí usnesení bylo toliko důvodem pro vyslovení jeho neplatnosti, byli by
akcionáři tak jako tak postaveni „před hotovou věc“ s tím, že by se výše popsaný nepřiměřený tlak pouze
přesunul do roviny rozhodování, zda (protiprávně přijaté) usnesení napadnout či nikoliv.“
Mgr. Jakub Málek – malek@plegal.cz
Mgr. Tereza Dvořáková – dvorakova@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“.

PEYTON legal NA WEBU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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.

