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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. 47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za 
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot, stanoví 
pro účely poskytování cestovních náhrad průměrnou cenu za 1 kilowatthodinu elektřiny jako pohonné 
hmoty ve výši 6,- Kč. | účinnost od 12. března 2022 
 
 
Vyhláška č. 56/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení 
kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb., v souvislosti s požadavky 
na odběr, přípravu a metody zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, upravuje postup 
posouzení výsledku zkoušky, zejména pro druhé odborné stanovisko dle zákona č. 110/1997 Sb., o 
potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky zohledňuje praktické 
zkušenosti a aplikační praxi, odstraňuje dovsavadní vágní ustanovení a zavádí tak mírné zpřísnění průběhu 
zkoušení kontrolních vzorků. Zejména: a) rozšiřuje zmocňovací ustanovení v § 18 odst. 1 písm. m) bodu 4 
zákona, které navazuje na možnost přihlédnutí k výsledkům zkoušení vzorků pro druhé odborné stanovisko, 
b) doplňuje nové přílohy k vyhlášce, která upravuje postup posouzení výsledku zkoušky pro druhé odborné 
stanovisko, c) promítá novelizované znění § 16 odst. 6 až 8 zákona, a d) zohledňuje praktické zkušenosti 
s aplikací vyhlášky (např. okolnosti přepravy vzorku do laboratoře). | účinnost od 1. dubna 2022 
 
 
Nařízení vlády č. 33/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění 
navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
nařízení vlády, upravuje půdní bloky, které lze zařadit do podopatření integrované produkce ovoce, révy 
vinné, zeleniny a jahodníku. Nařízení dále mění maximální obsah těžkých kovů v ovoci a zelenině, při jehož 
překročení dojde ke snížení dotace, neposkytnutí dotace či vyřazení z titulu integrovaná produkce. | 
účinnost od 1. března 2022 
 
 

EVROPSKÁ UNIE 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/202 ze dne 14. února 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 
2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny upravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, 
mění specifikace a podmínky vztahujicí se k povoleným novým potravinám L-metylfolát vápenatý a bylina 
Cistus incanus L. Pandalis. | platnost od 7. března 2022 
 
 

Nařízení Komise (EU) 2022/384 ze dne 4. března 2022, kterým se mění příloha XIV nařízení (EU) č. 142/2011, 
pokud jde o úpravu seznamů třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup vedlejších 
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produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie doplňuje seznam zemí, z nichž je povolen vstup 
vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie. | platnost od 28. března 2022 
 
 

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 1395/2020 ze dne 31. ledna 2022 zabývající se akcionářskými 
dohodami a právem odkupu  

„…akcionářské dohody, podle které se každý z původních akcionářů měl stát členem voleného orgánu, přičemž 
uvedl, že není možné dovozovat stejné právo i dědicům původního akcionáře, neboť takovéto dohody jsou 
osobního charakteru.“ 

„…právo na odkup představuje až krajní řešení a lze jej uplatnit až tehdy, není-li možné nápravy dosáhnout 
využitím jiných institutů, jako je např. podání akcionářské žaloby nebo podání návrhu na vyslovení neplatnosti 
usnesení valných hromad.“ 

„pokud žalobce nevyužil žádnou z možností, jež mu právní úprava nabízí k ochraně jeho práv a bez dalšího 
rovnou uplatnil právo na odkup, jež by mělo být až „prostředkem poslední volby“, nelze mít za to, že by po 
žalobci nebylo možné spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval.“ 
 
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. 
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