VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT
leden 2022 – únor 2022
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
Vyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností, která
zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), ve znění pozdějších úprav, a směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech
a o zrušení některých dalších směrnic a navazuje na prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/290 ze dne
19. února 2019, kterým se stanoví formát pro registraci a podávání zpráv výrobců elektrických
a elektronických zařízení do registru, stanovuje pravidla pro zpětný odběr, soustřeďování, skladování
a přepravu výrobků s ukončenou životností, konkrétně elektrických a elektronických zařízení a rovněž
baterií a akumulátorů. | účinnost od 1. února 2022, vybraná ustanovení od 1. července 2023

Vyhláška č. 8/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení
dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, blíže definuje rozsah úpravy vyhlášky č. 150/2008 Sb.,
o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících ve vztahu
k lihobenzinu, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí zvláštně denaturovaný líh denaturovaný
lékařským benzinem určený pro poskytovatele zdravotních služeb. | účinnost od 1. července 2022

EVROPSKÁ UNIE
Nařízení Komise (EU) 2022/93 ze dne 20. ledna 2022, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro akrinathrin, fluvalinát, folpet,
fosetyl, isofetamid, „virus mozaiky pepina, kmen EU, mírný izolát Abp1“, „virus mozaiky pepina, kmen CH2,
mírný izolát Abp2“, spinetoram a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu, mění maximální
limity reziduí pro akrinathrin, fluvalinát, folpet, fosetyl, isofetamid, „virus mozaiky pepina, kmen EU, mírný
izolát Abp1“, „virus mozaiky pepina, kmen CH2, mírný izolát Abp2“, spinetoram a spirotetramat
v některých produktech a na jejich povrchu. | platnost 14. února 2022

Nařízení Komise (EU) 2022/85 ze dne 20. ledna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro flonikamid v některých
produktech a na jejich povrchu, upravuje maximální limity reziduí pro flonikamid v některých produktech
a na jejich povrchu. | platnost 10. února 2022

Nařízení Komise (EU) 2022/78 ze dne 19. ledna 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dazomet, hexythiazox, metam
a methylisothiokyanát v některých produktech a na jejich povrchu, stanoví nové maximální limity reziduí

pro dazomet, hexythiazox, metam a methylisothiokyanát v některých produktech a na jejich povrchu. |
platnost 9. února 2022

Nařízení Komise (EU) 2022/63 ze dne 14. ledna 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o potravinářskou přídatnou látku oxid titaničitý (E 171), mění
pravidla pro používání potravinářské přídatné látky oxidu titaničitého (E 171). Dle přechodných ustanovení
mohou být do dne 7. srpna 2022 potraviny vyrobené v souladu s pravidly platnými před dnem 7. února 2022
i nadále uváděny na trh. Po uvedeném datu mohou zůstat na trhu až do jejich data minimální trvanlivosti
nebo data spotřeby. | platnost 8. února 2022

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 327/2021 ze dne 30. listopadu 2021 zabývající se otázkou
odčinění nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do pověsti právnické osoby
„[…] podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 nemá právnická osoba právo na odčinění nemajetkové újmy
způsobené (samotným) neoprávněným zásahem do své pověsti podle § 135 odst. 2 o. z. […] Tím však zároveň
není vyloučeno, aby v případě, kdy je povinnost k odčinění nemajetkové újmy vzniklé právnické osobě zvlášť
zákonem stanovena ve smyslu § 2894 odst. 2 o. z. (jak jsou tyto případy uvedeny příkladem shora),
zohledňovalo přiměřené zadostiučinění k odčinění nemajetkové újmy též takové poškození pověsti právnické
osoby, k němuž v této souvislosti došlo (tj. např. poškození pověsti právnické osoby v hospodářské soutěži
v důsledku nekalosoutěžního jednání jiného soutěžitele).“
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 2887/2020, ze dne 24. listopadu 2021, zabývající se povinností
jednatele zajistit řádné vedení účetnictví
„Zajištění řádného vedení účetnictví spadá do působnosti jednatele (§ 196 z. o. k.). Jednatel (či osoba jím
k tomu pověřená) přitom musí postupovat v souladu s právními předpisy, zejména pak se zákonem
o účetnictví. Řečené mimo jiné znamená, že v případech předvídaných zákonem, popř. (ukládá-li společenská
smlouva vytvářet rezervní fond) společenskou smlouvou, musí přistoupit i k tvorbě rezerv (srov. zejména § 26
odst. 3 zákona o účetnictví).“
Mgr. Jakub Málek – malek@plegal.cz
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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.

