VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT
červen 2022 – červenec 2022
ČESKÁ REPUBLIKA
Nařízení vlády č. 210/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek
pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých
souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, ruší podporu baleného krájeného ovoce a zeleniny
s ohledem na negativní dopady na životní prostředí, dále stanoví povinný podíl porcí dodávaných produktů
z ekologické produkce pro školní rok 2023/2024, a to ve výši nejméně 10 % z dodávaných porcí produktů
s odpovídajícím snížením podpory za nedodržení daného limitu. Nařízením vlády současně dochází
k navýšení podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny a na porci mléka a neochucených
mléčných výrobků na základě vysoké míry inflace a studie Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. |
účinnost od 1. září 2022

Nařízením vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, se zvyšuje částku
rovnající se životnímu minimu jednotlivce na 4.620,- Kč měsíčně, přičemž tato částka se dále liší podle
kritérií pořadí, věku a skutečnosti, zda je oprávněná osoba nezaopatřeným dítětem. Nařízení současně
zvyšuje částku rovnající se existenčnímu minimu jednotlivce, a to na 2.980,- Kč měsíčně. | účinnost
od 1. července 2022

Zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě, zavádí jednorázový příspěvek na dítě, jenž
poskytne stát jako finanční výpomoc v souvislosti s výživou a ostatními osobními náklady na dítě. Výše
příspěvku činí 5.000,- Kč. Zákon dále upravuje například podmínky nároku na příspěvek, vznik a zánik nároku
na příspěvek a na jeho výplatu, přechod nároku na příspěvek, výplatu příspěvku, mechanismus zjišťování výše
příjmů pro účely jiných právních předpisů, řízení o příspěvku, náležitosti žádosti, podrobnosti rozhodnutí,
odpovědnost příjemce příspěvku, povinnost sdělovat údaje či kontrolní činnost v této oblasti. | účinnost
od 1. července 2022, s výjimkou některých ustanovení, které nabývají účinnosti 1. října 2022

Nařízením vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu
na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, se stanoví, že žádost o udělení oprávnění
k pobytu na území České republiky, podaná na zastupitelském úřadu občanem Ruské federace nebo
Běloruské republiky, je nepřijatelná, s několika výjimkami např. pro rodinné příslušníky občanů České
republiky, Evropské unie, pro společného soužití rodiny podle § 42a odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území
České republiky aj. | účinnost od 1. července 2022

Zákon č. 195/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, odkládá o rok účinnost
novelizace stavebního zákona co do části, jež upravuje vznik Nejvyššího stavebního úřadu a krajských
stavebních úřadů, které mají dosavadní stavební úřady v obcích a městech nahradit. K 1. červenci 2023
vznikne pouze Specializovaný a odvolací stavební úřad, v jehož kompetenci budou velké infrastrukturní
stavby (např. dálnice, celostátní železnice a elektrárny). Povolování ostatních staveb se bude až do
30. června 2024 řídit dosavadními předpisy. | účinnost od 1. července 2022

Vyhláška č. 187/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro
hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři, má
uvést do souladu ustanovení vyhlášky č. 151/2005 Sb. se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.
Nově se definuje pojem „rostlina technického konopí“ a mění podmínky ohlašovací povinnosti osob
pěstujících rostliny technického konopí. | účinnost od 1. července 2022

Nařízení vlády č. 156/2022 Sb., o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na
přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022, upravuje některé podmínky provádění
mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022 Státním
zemědělským intervenčním fondem. Jedná se zejména o úpravu problematiky žádostí o poskytnutí
mimořádné podpory, vymezení podmínek poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic, kuřat
chovaných na maso a dojnic, pro pěstitele jablek a konzumních brambor a podrobnosti týkající se výše sazby
mimořádné podpory. | účinnost od 20. června 2022

Zákon č. 179/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů má za cíl implementaci směrnice Rady 2020/262/EU, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních
daní, která stanoví společná pravidla pro uplatnění spotřební daně v rámci Evropské unie včetně zásad pro
pohyb výrobků, které jsou předmětem této daně, mezi členskými státy. | účinnost od 13. února 2023,
s výjimkou některých ustanovení, které nabývají účinnosti 1. listopadu 2022

EVROPSKÁ UNIE
Rozhodnutím Rady (EU) 2022/1206, o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o uznávání a výkonu cizích
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, bylo schváleno přistoupení Evropské unie k Úmluvě
o uznávání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. | účinnost od
12. července 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/931, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625 stanovením pravidel pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky
v potravinách, zavádí povinnost členských států provádět kontroly kombinací kontaminujících látek nebo
skupin kontaminujících látek ve skupinách komodit uvedených v přílohách tohoto nařízení, přičemž se
jedná zejména o masné a mléčné výrobky, med, nezpracované produkty rybolovu apod. Dále toto nařízení
upravuje kritéria pro strategii odběru vzorků. | účinnost od 1. ledna 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/932, o jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních
kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách, o zvláštním doplňkovém obsahu víceletých
vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních dodatečných opatřeních pro jejich přípravu, upravuje podrobněji
víceletý vnitrostátní plán kontrol týkající se provádění úředních kontrol přítomnosti kontaminujících látek
v potravinách. V souvislosti s tím jsou zde upraveny společné požadavky na plány kontrol, předkládání a
hodnocení plánů kontrol a náležitosti plánu kontrol potravin pro živočišné produkty a zbylé potraviny. |
účinnost od 1. ledna 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/959, kterým se mění příloha VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072,
pokud jde o požadavky na dovoz některých plodů Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica
(L.) Batsch a Punica granatum L. do Unie, doplňuje přílohu prováděcího nařízení (EU) č. 2019/2072 o látky
uvedené výše, za účelem jejich lepší detekce a kontroly na území Evropské unie. | účinnost od 14. července
2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/966, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o
podmínky použití, zvláštní požadavky na označování a specifikace nové potraviny olej z Calanus finmarchicus,
mění v příloze k prováděcímu nařízení (EU) č. 2017/2470 požadavky nové potraviny olej z Calanus
finmarchicus, zejména co se týče maximálního množství, označení, specifikace apod. | platnost
od 11. července 2022

Nařízení Komise (EU) 2022/1023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití ovesného lecitinu v kakaových
a čokoládových výrobcích ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES, doplňuje přílohu
II k nařízení (ES) č. 1333/2008 a přílohu k nařízení (ES) č. 231/2012 o položku ovesný lecitin, respektive
upravuje jeho definice, popis, identifikaci a ostatní kritéria použití v kakaových a čokoládových výrobcích.
| platnost od 18. července 2022

Nařízení Komise (EU) 2022/1037, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití glykolipidů jako konzervantů
v nápojích, doplňuje přílohu II k nařízení (ES) č. 1333/2008 a přílohu k nařízení (ES) č. 231/2012 o položku
glykolipidy, respektive upravuje jeho definice, popis, identifikaci a ostatní kritéria použití jako konzervantu
v nápojích. | platnost od 19. července 2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1160, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o
podmínky použití a specifikace nové potraviny nikotinamid ribosid chlorid, doplňuje přílohu k prováděcímu
nařízení (EU) 2017/2470 o novou potravinu nikotinamid ribosid chlorid a upravuje podmínky, za nichž smí
být nová potravina používána. | platnost od 19. července 2022

Nařízení Komise (EU) 2022/1104, kterým se mění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny,
mění přílohu nařízení (EU) č. 68/2013, kterou nahrazuje novým seznamem krmných surovin, glosářem
postupů atp. Dle přechodných ustanovení krmné suroviny označené před 24. červencem 2023 v souladu
s nařízením (EU) č. 68/2013 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením, mohou být nadále
uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob, a doplňkové látky citronany sodné, citronany draselné,
sorbitol, mannitol, hydroxid vápenatý, xylitol, mléčnan amonný a octan amonný mohu být nadále uváděny
na trh a používány jako krmné suroviny do 30. května 2028. | platnost od 24. července 2022

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 1831/2021 ze dne 30. března 2022 zabývající se vyloučením z
výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace
„…(závažné) porušení péče řádného hospodáře (pro něž může být člen statutárního orgánu vyloučen z funkce
podle § 65 odst. 1 z. o. k.) může spočívat v celé řadě nejrůznějších jednání člena statutárního orgánu, která
nutně nemusí být učiněna bezprostředně při podnikatelském rozhodování (například při jednání s obchodními
partnery).“
„Standard péče řádného hospodáře nedopadá jen na jednání člena statuárního orgánu za obchodní korporaci
navenek či na rozhodování v rámci obchodního vedení, ale vztahuje se i k úkonům (vnitřní) správy obchodní
korporace, mezi něž patří i jednání statutárního orgánu související se svoláváním valné hromady.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3061/2020 ze dne 19. května 2022 zabývající se znaky výkonu
závislé práce pro účely posouzení náhrady škody za utrpěný pracovní úraz
„…naplňují znaky závislé práce, neboť byly vykonávané ve vztahu nadřízenosti žalované (jejíž zaměstnanci
ukládali žalobci pracovní úkoly) a podřízenosti žalobce, jménem žalované (pro její potřeby), v jejích prostorách
a na její náklady a odpovědnost; na naplnění znaků závislé práce lze tedy usuzovat i tam, kde zaměstnavatel
a zaměstnanec její výkon zastírají smlouvami předstírajícími (simulujícími) výkon samostatné výdělečné
činnosti pro třetí osobu. Posouzení právního vztahu mezi žalobcem a žalovanou jako vztahu pracovněprávního
nebrání nedostatek úmyslu žalované takový právní vztah s žalobcem založit, neboť – jak vyplývá z výše
uvedeného – pro zjištění, jaký právní vztah se mezi žalobcem a žalovanou vytvořil, nejsou rozhodující
subjektivní představy účastníků o jejich vztazích, nýbrž významné je – bez ohledu na to, jak účastníci následně
hodnotí své právní postavení – zjištění, co bylo skutečně projeveno."
Mgr. Jakub Málek – malek@plegal.cz
Mgr. Tereza Dvořáková – dvorakova@plegal.cz

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.
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.
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“.

