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ČESKÁ REPUBLIKA 

Novela (vyhláška č. 70/2018 Sb.) vyhlášky č. 252/2004 Sb. zapracovává do českého právního řádu 
zejména směrnici Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice 
Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě, a upravuje: a) hygienické limity 
mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti 
pitné vody, včetně pitné vody balené a teplé vody dodávané potrubím užitkové vody nebo vnitřním 

vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, 
jakož i vody teplé vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců, b)rozsah a 
četnost kontroly dodržení jakosti pitné vody; a c) požadavky na metody kontroly jakosti pitné 
vody. Vyhlášky definuje nové pojmy, jako je: surová voda, upravovaná voda, upravená voda, 
dodávaná voda, kontrolní opatření, nápravné opatření, a dále např. nebezpečí. Nová vyhláška 
zároveň mění šest stávajících příloh původního znění vyhlášky a připojuje přílohu č. 7 upravující postup 

vypracování posouzení rizik a hodnocení výsledků tohoto postupu. | účinnost 27. dubna 2018 

 

Vyhláška č. 78/2018 Sb. upravuje možnost stěru, jako nový způsob odběru kontrolních vzorků 
potravin a tabákových výrobků v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích, a mění vyhlášku č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků 

potravin a tabákových výrobků. Dále změnou vyhlášky č. 231/2016 Sb. dochází k drobným úpravám 
požadavků na záznam o odběru vzorků, který musí být kontrolním orgánem vždy vypracován 

společně s každým odebraným vzorkem. Vyhláška nově zavádí možnost úpravy nesprávnosti 
v takovémto záznamu formou dodatku. Takovým dodatek lze i nově změnit účel odběru vzorku 
uvedený v záznamu, a to je-li to nezbytné pro ochranu spotřebitele a zároveň pokud tím nedojde 
k překročení předmětu kontroly. | účinnost 30. května 2018 

 

EVROPSKÁ UNIE 

S ohledem na proběhlou kodifikaci práva týkajícího se ochranných známek EU byla přijata dvě 

nová znění kodifikovaných nařízení, a to a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 
ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 
o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 – upravuje 
zejména procesní otázky a pravidla, a b) prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 
2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431 – 

upravuje zejména obsah a náležitosti potřebné dokumentace. | platnost 14. května 2018 

 

Vzhledem k některým chybám v českém, německém a řeckém znění přílohy II nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách dochází 
k opravě podmínek použití některých potravin, a to novým nařízením Komise (EU) 2018/627 ze dne 
20. dubna 2018, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. V českém znění se oprava týká položek E 300 

(Kyselina L-askorbová), E 301 (Askorban sodný), E 302 (Askorban vápenatý), E 330 (Kyselina citronová), 
E 331 (Citronany sodné), E 332 (Citronany draselné) a E 333 (Citronany vápenaté) v části E v kategorii 
potravin 08.2. | platnost 14. května 2018 

 



 

V návaznosti na změny v seznamu harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek se 

v souladu s přílohou nového nařízení Komise (EU) 2018/669, kterým se pro účely přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí mění položky uvedené v příloze VI nařízení 

č. 1272/2008. | platnost 24. května 2018, použitelnost 1. prosince 2019 

 

Nové nařízení Komise (EU) 2018/677 ze dne 3. května 2018, kterým se mění příloha II nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání thaumatinu (E 957) jako látky 
zvýrazňující chuť a vůni v určitých kategoriích potravin povoluje použití thaumatinu (E 957) jako 
látky zvýrazňující chuť a vůni u výrobků kategorie potravin „Omáčky“ a „Bramborové, obilné, 
moučné nebo škrobové snacky“ v souladu s přílohou tohoto nařízení. | platnost 24. května 2018 

 

S ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin („Úřad“) nařízení Komise (EU) 
2018/678 ze dne 3. května 2018, kterým se mění a opravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky, mění a opravuje přílohu I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1334/2008. Změna se týká aromatických látek pod čísly FL: 

09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109 15.113, 16.090 a 16.111, které byly doposud 

uváděny s poznámkou pod čarou jako látky, u nichž dosud probíhá hodnocení. Úřad po ukončení 
hodnocení zjistil, že látky nevyvolávají žádné obavy z hlediska bezpečnosti. Aromatické látky tedy nadále 
zůstávají součástí přílohy I, již však bez poznámek pod čarou. Oprava se týká aromatických látek FL 
12.054 a FL 17.038, u nichž Úřad zjistil chybu v názvu a identifikačním číslu. | platnost 24. května 2018 

 

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 48/2017 ze dne 13. 2. 2018 týkající se otázky 

konkurenční doložky zaměstnance, který současně vykonává funkci člena statutárního orgánu, 
a vzniku nároků z ní 

„Zaváže-li se proto zaměstnavatel při skončení pracovního poměru – stejně jako v posuzovaném případě 
žalovaný v dohodě o rozvázání pracovního poměru – k tomu, že ke dni skončení pracovního poměru 
vypořádá „veškeré vzájemné nároky“ vyplývající z dohody o konkurenční doložce, nevyplývají z takového 
smluvního ujednání pro zaměstnavatele žádné povinnosti, neboť zaměstnanci ještě právo (tedy ani nárok) 
na poskytnutí přiměřeného finančního vyrovnání nevzniklo; obsah posuzovaného ujednání účastníků 

uzavřeného za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), neodpovídá ani 
dohodě o změně obsahu závazku (privativní nebo kumulativní novaci) podle ustanovení § 1902 o. z. nebo 
dohodě o narovnání podle ustanovení § 1903 až 1905 o. z. a nelze na něj (s ohledem na absenci údajů o 
výši dluhu) pohlížet ani jako na uznání dluhu podle ustanovení § 2053 o. z. 

Rovněž se zaměstnancem, který současně vykonává funkci (člena) statutárního orgánu obchodní 
společnosti, která je zaměstnavatelem, lze sjednat konkurenční doložku; práva a povinnosti, které 

v takovém případě pro zaměstnance a zaměstnavatele vyplývají z konkurenční doložky, neodpovídají 
právům a povinnostem fyzické osoby – statutárního orgánu (jeho člena) a obchodní společnosti ze zákazu 
konkurence (srov. § 65, 84, 99, 136 a 196 obch. zák.). Platnost tohoto pracovněprávního úkonu [tuto 
povahu konkurenční doložka nepozbývá jen proto, že zaměstnanec současně vykonává funkci (člena) 
statutárního orgánu obchodní společnosti, která je zaměstnavatelem] se i v tomto případě posuzuje podle 
zákoníku práce a (jen) subsidiárně podle občanského zákoníku, popřípadě též podle obchodního 
zákoníku.“ 
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