VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT
březen 2022 – duben 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
Nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, zvyšuje částku
rovnající se životnímu minimu jednotlivce na 4.250,- Kč měsíčně, a též částku rovnající se existenčnímu
minimu jednotlivce na 2.740,- Kč měsíčně. | účinnost od 1. dubna 2022

Nařízení vlády č. 73/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost, určuje výši příspěvku pro solidární
domácnost, která poskytuje přístřeší osobám prchajícím z Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím konfliktem,
a to 3.000,- Kč měsíčně za ubytovanou osobu za kalendářní měsíce březen až červen 2022. Zásadní
podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že ubytování bylo v období kalendářního měsíce ubytované osobě
poskytnuto po dobu minimálně 16 dnů po sobě jdoucích. | účinnost od 11. dubna 2022 a platnost do 31.
března 2022

Usnesení vlády České republiky č. 70/2022Sb., o přijetí krizového opatření, prodlužuje osobám dotčeným
vojenským konfliktem na Ukrajině lhůtu pro splnění ohlašovací povinnosti místa pobytu, a to ze 3 na 30
dnů. | účinnost od 25. března 2022

Usnesení vlády České republiky č. 76/2022 Sb., o přijetí krizového opatření, pozastavuje přijímání žádostí o
vízum a povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu na zastupitelských úřadech České republiky
podávaných státními příslušníky Ruské federace a Běloruské republiky, jakož i ostatními osobami, jež
prchají před tímto konfliktem, včetně osob s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s nastalou situací.
Výjimky jsou stanoveny zejména evropskými předpisy (rodinný příslušník občana EU apod.). U Rusů a
Bělorusů vláda rozhodla i o zastavení probíhajících řízení o žádostech o vízum a povolení k dlouhodobému
nebo trvalému pobytu podaných na zastupitelských úřadech České republiky. | účinnost od 1. dubna 2022

EVROPSKÁ UNIE
Nařízení (EU) 2022/476 ze dne 24. března 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 kyselinu octovou, azoxystrobin,
benzovindiflupyr, cyantraniliprol, cyflufenamid, emamektin, flutolanil, polysulfid vápenatý, maltodextrin a
prochinazid v některých produktech a na jejich povrchu mění maximální limity reziduí pro kyselinu octovou,
azoxystrobin, benzovindiflupyr, cyantraniliprol, cyflufenamid, emamektin, flutolanil, polysulfid vápenatý,
maltodextrin a prochinazid v některých produktech nebo na jejich povrchu. | platnost 14. dubna 2022

Nařízení (EU) 2022/519, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde
o požadavky týkající se bílkovin, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou
z hydrolyzovaných bílkovin, pozměňuje požadavky na kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných
bílkovin, jako např. obsah, zdroj nebo zpracování příslušných bílkovin. | platnost od 1. dubna 2022

Nařízení (EU) 2022/566, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005,
pokud jde o maximální limity reziduí pro flutianil v některých produktech a na jejich povrchu, na základě
posouzení ze strany Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, mění maximální limity reziduí pro flutianil
v některých produktech nebo na jejich povrchu. | platnost od 28. dubna 2022

Na základě doporučení (EU) 2022/495 týkající se monitorování přítomnosti furanu a alkylfuranů
v potravinách, by členské státy měly s aktivním zapojením provozovatelů potravinářských podniků
monitorovat přítomnost furanu, 2- methylfuranu a 3-methylfuranu v potravinách, zejména v kávě,
konzervované dětské výživě, instantních polévkách, bramborových lupíncích, ovocných šťávách,
snídaňových cereáliích, sušenkách, krekrech a křupavém chlebu. Pro zajištění reprezentativnosti vzorků by
se provozovatelé potravinářských podniků měli řídit postupy odběru vzorků stanovenými v části B přílohy
nařízení Komise (ES) č. 333/2007, a dále by měli výsledky monitorování poskytnout úřadu EFSA
do 30. června každého roku v souladu s požadavky uvedenými v pokynech EFSA týkajících se standardního
popisu vzorku (SSD) u potravin a krmiv a s dalšími specifickými požadavky na podávání zpráv. | platnost
17. dubna 2022
Na základě doporučení (EU) 2022/553 o monitorování přítomnosti toxinů Alternaria v potravinách, by
členské státy měly v úzké spolupráci s provozovateli potravinářských podniků monitorovat toxiny
Alternaria, a sice alternariol, alternariol-monomethylether a kyselinu tenuazonovou, v potravinách,
zejména ve zpracovaných výrobcích z rajčat, mleté paprice, sezamových semenech, slunečnicových
semenech, slunečnicovém oleji, ořeších, sušených fících a obilných příkrmech pro kojence a malé děti, a
sice za splnění příslušných postupů a za součinnosti s úřadem ESFA. | vyhlášeno 6. dubna 2022

Na základě doporučení (EU) 2022/561 o monitorování přítomnosti glykoalkaloidů v bramborách a výrobcích
z brambor, by členské státy měly v úzké spolupráci s provozovateli potravinářských podniků monitorovat
glykoalkaloidy α-solanin a α- chakonin v bramborách a výrobcích z brambor, a sice za splnění příslušných
postupů a za součinnosti s úřadem ESFA. | vyhlášeno 7. dubna 2022

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1244/2020 ze dne 19. listopadu 2021 zabývající se organizačním
opatřením o snížení počtu zaměstnanců a vydání organizačního opatření nepříslušnou osobou
„Z vlastní podstaty rozhodnutí zaměstnavatele o zrušení pracovního místa nepochybně vyplývá, že toto
organizační opatření (jeho realizace) směřuje ke snížení stavu (počtu) zaměstnanců pracujících u
zaměstnavatele, není-li spojeno s rozhodnutím o současném zřízení jiného pracovního místa, na kterém má
být saturovaná jeho reálná (tedy existující) potřeba výkonu určitých pracovních činností. Reálnost (existence)
této potřeby je neoddělitelně spojena s nutností obsazení nově zřízeného pracovního místa ke dni účinnosti
přijaté organizační změny. Formálně zřízené pracovní místo, jemuž v organizační struktuře zaměstnavatele
není přiřazena konkrétní funkce se stanovenou pracovní náplní vymezující druh práce, kterou bude na tomto

pracovním místě zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, je proto jen jakousi „prázdnou slupkou“, která
se v poměrech zaměstnavatele žádným způsobem nepromítá do stanoveného počtu zaměstnanců.
Na tom nic nemění skutečnost, že zaměstnavatel takto formálně vytvořené pracovní místo vede jako „rezervu“
pro své případné budoucí personální potřeby; na vytvoření nového pracovního místa zde bude možno
usuzovat teprve tehdy, až zaměstnavatel v souvislosti s nově vzniklou reálnou potřebou výkonu určitých
pracovních činností k dosud formálně zřízenému pracovnímu místu přiřadí této potřebě odpovídající pracovní
náplň.
Rozhodnutí zaměstnavatele o zrušení pracovního místa realizované zaměstnavatelem (stejně jako
v posuzovaném případě žalovaným) tím způsobem, že dotčenému pracovnímu místu odejme jeho stávající
označení a pracovní náplň a formálně ho nadále ve své organizační struktuře eviduje jako pracovní místo tzv.
v rezervě pro své případné budoucí personální potřeby, je proto organizačním opatřením, které fakticky
směřuje ke snížení stavu (počtu) zaměstnanců.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1096/2021 ze dne 26. srpna 2021 zabývající se přezkumem
lékařských posudků v pracovněprávních věcech
„[…] ani po 31. 10. 2017 (tedy potom, co nabyl účinnosti zákon č. 202/2017 Sb.) nadále nepřichází v úvahu
soudní přezkum rozhodnutí příslušného správního orgánu, kterým byl přezkoumán lékařský posudek, není
možno takový posudek, resp. rozhodnutí příslušného správního orgánu o jeho přezkumu, považovat za
rozhodnutí, z něhož by mohl soud v občanském soudním řízení ve smyslu ustanovení § 135 odst. 2 o. s. ř. bez
dalšího vycházet […]“
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3620/2020, ze dne 18. ledna 2022, zabývající se žádostí
kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu jednání valné hromady
„[…] kvalifikovaný akcionář musí svoji žádost podle § 369 z. o. k. doručit společnosti natolik včas, aby
představenstvo (správní rada) mohlo rozhodnout o doplnění pořadu jednání valné hromady a současně aby
mohlo zajistit, že akcionáři budou seznámeni s doplněním pořadu jednání způsobem a ve lhůtě určené
ustanovením § 369 odst. 2 z. o. k.“
„Nedoručí-li kvalifikovaný akcionář svoji žádost s dostatečným předstihem, umožňujícím zachováním
zákonem předvídaného postupu, představenstvo (správní rada) nemůže jím navrhovanou záležitost doplnit
do pořadu jednání již svolané valné hromady, neboť by tím zasáhlo do práv ostatních akcionářů.“
„Nezařadí-li představenstvo (správní rada) navrhovanou záležitost na pořad jednání již svolané valné
hromady a neuveřejní-li doplnění pořadu jednání způsobem a ve lhůtě určené ustanovením § 369 odst. 2 z. o.
k., ač kvalifikovaný akcionář svoji žádost podal včas, nemůže být tato záležitost projednána na již svolaném
jednání valné hromady. Oproti situaci popsané v předchozím odstavci však jde o porušení práva dotčeného
kvalifikovaného akcionáře.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3330/2020 ze dne 9. března 2022 zabývající se možností
rozhodnout o výplatě zálohy na podíl na zisku jediným akcionářem
„Nevylučují-li to stanovy, je součástí („abstraktního“) práva na zisk také („abstraktní“) právo na zálohu na
podíl na zisku (§ 40 odst. 2 z. o. k.). I v případě zálohy platí, že nastanou-li zákonem (popř. i stanovami)
předvídané předpoklady, vzniká akcionářům právo na poskytnutí zálohy na podíl na zisku, představující
pohledávku akcionáře za společností a jí odpovídající povinnost společnosti zálohu vyplatit.
„Mezi tyto předpoklady patří i rozhodnutí příslušného orgánu akciové společnosti o poskytnutí zálohy na podíl
na zisku, jež představuje (jakožto právní jednání společnosti) právní důvod, na jehož základě vzniká závazek,
jehož obsahem je právo akcionáře (coby věřitele) na poskytnutí zálohy (pohledávka) a povinnost společnosti
(coby dlužníka) zálohu poskytnout (dluh). Na řečeném pak ničeho nemění ani skutečnost, že záloha

představuje plnění, jež musí být následně „vypořádáno“ v rámci rozdělení zisku za účetní období, za které byla
záloha poskytnuta…“
„O tom, že společnost poskytne (vyplatí) akcionářům zálohu na podíl na zisku, musí rozhodnout orgán akciové
společnosti, do jehož působnosti tato záležitost spadá. Rozhodnutí o rozdělení zisku spadá do působnosti valné
hromady [§ 421 odst. 2 písm. h) z. o. k.]. Oproti tomu rozhodnutí o poskytnutí (vyplacení) zálohy na podíl na
zisku zákon výslovně nesvěřuje žádnému z orgánů společnosti; náleží proto v souladu s ustanovením § 163 o.
z. představenstvu společnosti, resp. – má-li společnost monistický systém vnitřní struktury – správní radě
(§ 460 odst. 2 z. o. k.).“
„Rozhodnutí o tom, že společnost poskytne (vyplatí) zálohy na podíl na zisku (stejně jako rozhodnutí o
rozdělení zisku), nespadá do obchodního vedení…“
„I tehdy, svěří-li stanovy tuto působnost nejvyššímu orgánu společnosti, však zůstává představenstvu (správní
radě) povinnost posoudit, zda je rozhodnutí o poskytnutí (vyplacení) zálohy v souladu se zákonem a zda je lze
realizovat, tedy zálohu poskytnout (vyplatit)…“
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.

