VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT
květen – červen 2018

EVROPSKÁ UNIE
Nové nařízení Komise (EU) 2018/685 mění maximální limity reziduí pro abamektin, fluopyram,
fluxapyroxad, maleinohydrazid, pivo, prášek z hořčičných semen a tefluthrin v některých
produktech a na jejich povrchu v souladu s přílohami II, III a IV tohoto nařízení. | platnost 5. června
2018

Nové nařízení Komise (EU) 2018/686 mění maximální limity reziduí pro chlorpyrifos, chlorpyrifosmethyl a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu v souladu s přílohami II a III tohoto
nařízení. Přechodná ustanovení stanoví, že pokud jde o účinné látky chlorpyrifos-methyl a triklopyr ve
všech produktech a na jejich povrchu, na produkty vyprodukované před 5. prosincem 2018 se použije
nařízení v jeho dosavadním znění. Totéž se stanovuje i pro o účinnou látku chlorpyrifos ve všech produktech
a na jejich povrchu, s výjimkou hroznů stolních. | platnost 5. června 2018, použitelnost 5. prosince 2018

Nové nařízení Komise (EU) 2018/687 mění maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl,
benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprol, deltamethrin, flonikamid, fluazifop-P,
isofetamid, metrafenon, pendimethalin a teflubenzuron v některých produktech nebo na jejich
povrchu v souladu s přílohami II a III tohoto nařízení. | platnost 5. června 2018

Nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 určuje podmínky použití čl. 26 odst. 3 nařízení (EU)
č. 1169/2011 v případech, kdy se uvádí země původu nebo místo provenience potraviny
prostřednictvím údajů, jako jsou prohlášení, vyobrazení, symboly nebo výrazy označující místa
nebo zeměpisné oblasti. Nařízení se nevztahuje na zeměpisné výrazy, které jsou součástí vžitých
a obecných názvů, označují původ, ale obecně nejsou chápány jako údaj o zemi původu nebo místu
provenience a až do přijetí zvláštních pravidel také na zeměpisná označení chráněná na základě nařízení
EU nebo mezinárodních dohod, ani na zapsané ochranné známky, pokud představují označení původu.
Pokud se liší udávaná země původu nebo místo provenience potraviny od původu její primární složky,
uvádí se i tento odlišný údaj, a to s odkazem na vybrané zeměpisné oblasti nebo prostřednictvím vzorového
prohlášení uvedeného v tomto prováděcím nařízení. Dále je stanoven i způsob uvádění těchto informací,
včetně určení velikosti písma. Podle přechodného ustanovení smějí být potraviny uvedené na trh nebo
označené přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, tj. přede dnem 1. dubna 2020, uváděny na trh až do
vyčerpání zásob. | platnost 1. června 2018, použitelnost 1. dubna 2020

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, o ekologické produkci a označování
ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 upravuje zásady a pravidla ekologické
produkce, související certifikace a použití označení ekologické produkce při označování
a propagaci, jakož i pravidla týkající se úředních kontrol. Největšími přínosy tohoto nařízení jsou
harmonizace pravidel i vzhledem ke třetím zemím, snadnější proces bio certifikace a rozšíření produktů,
které mohou získat značku „bio“. Do oblasti působnosti nařízení patří následující produkty pocházející ze
zemědělství, včetně akvakultury a včelařství, a produkty získané z těchto produktů: (a) živé nebo
nezpracované zemědělské produkty včetně osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin;
(b) zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny; a (c) krmivo. Předpis dále stanoví
obecná pravidla produkce, jakož i zvláštní pravidla rostlinné výroby, živočišné výroby, pravidla produkce
pro zpracované potraviny, pro víno a jiné další zvláštní produkce realizované hospodářskými subjekty. Ty

jsou povinny ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce přijmout bezpečnostní opatření s cílem
zabránit přítomnosti nepovolených produktů a látek. Pro označení a propagaci produktů, které jsou
v souladu s tímto nařízením, mohou být používány výrazy ekologické nebo biologické a jejich
odvozeniny nebo zdrobněliny, jako „bio“ a „eko“. Předpis dále stanoví obecná pravidla produkce,
jakož i zvláštní pravidla rostlinné výroby, živočišné výroby, pravidla produkce pro zpracované potraviny,
pro víno a jiné další zvláštní produkce realizované hospodářskými subjekty. Ty jsou povinny ve všech fázích
produkce, přípravy a distribuce přijmout bezpečnostní opatření s cílem zabránit přítomnosti nepovolených
produktů a látek. Nařízení stanovuje několik přechodných opatření. Produkty vyprodukované
podle zrušovaného nařízení (ES) č. 834/2007 před 1. lednem 2021 mohou být uváděny na trh až do
vyčerpání zásob. | platnost 17. června 2018, použitelnost 1. ledna 2021

Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 mění za účelem zlepšení nakládání
s odpady a ve snaze o zachování, ochranu a zlepšování kvality životního prostředí, zdraví oceánů
a bezpečnosti potravin z mořských živočichů, racionálního využívání přírodních zdrojů stávající směrnici
o odpadech. Směrnice mimo jiné doplňuje a upravuje používané definice. Komunálním odpadem se
rozumí směsný a tříděný odpad z domácností (např. papír, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo,
textil, obaly, elektronická zařízení) nebo i směsný a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy
a složení podobný odpadu z domácností. Potravinovým odpadem se potom rozumí veškeré potraviny,
které se podle nařízení EU staly odpadem. Rozšířená odpovědnost výrobce se doplňuje o možnost zavedení
systému rozšířené odpovědnosti výrobce jednotlivými členskými státy. Tímto systémem je soubor
opatření, jejichž cílem je zajistit, aby výrobci nesli finanční a organizační odpovědnost za výrobek i poté,
co se stal odpadem. Směrnice stanovuje povinnost členských států v ní obsažené změny zavést do svých
právních řádů do 5. července 2020. | platnost 4. července 2018

Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 mění za účelem snížení produkce odpadů,
a to prostřednictvím zvýšení počtu opakovaně použitelných obalů, recyklace a dalších forem využití
obalových odpadů, a za účelem sladění definic obsažených ve směrnici o odpadech (viz výše) stávající
směrnici o obalech a obalových materiálech. Opakovaně použitelné obaly jsou obaly navržené a
vyrobené takovým způsobem, aby mohly být v průběhu svého životního cyklu vícekrát využity, případně
aby mohly projít několika cykly opakovaným naplněním nebo použitím ke stejnému účelu. Opatření
k opakovanému použití obalů, jež mají členské státy k dispozici, zahrnují (a) využívání systémů vratných
zálohovaných obalů; (b) stanovení kvalitativních nebo kvantitativních cílů, případně stanovení minimálního
procentního podílu opakovaně použitelných obalů uváděných na trh každý rok; či (c) vytváření
ekonomických pobídek. Směrnice stanovuje povinnost členských států v ní obsažené změny zavést do
svých právních řádů obdobně jako u směrnice o odpadech, tj. do 5. července 2020. | platnost
14. července 2018

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 5297/2017 ze dne 28. 2. 2018 týkající se lhůty
k uplatnění neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru při absenci podpisu jedné ze
stran dohody
„Váže-li ustanovení § 72 zák. práce počátek běhu dvouměsíční lhůty k uplatnění neplatnosti rozvázání
pracovního poměru ke dni, „kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním“, jde v případě dohody o
skončení pracovního poměru – jak vyplývá z ustanovení § 49 odst. 1 zák. práce - o den, který si
zaměstnavatel a zaměstnanec v této dohodě sjednali jako den, kterým končí pracovní poměr. Nedošlo-li
však mezi nimi ke sjednání dne, kdy má pracovní poměr skončit, neboť písemná dohoda o rozvázání
pracovního poměru, v níž bylo toto ujednání obsaženo, nebyla podepsána jednou ze stran pracovního
poměru (podpis na dohodě nebyl jejím pravým podpisem), nemohla uvedená lhůta začít běžet. Nejvyšší
soud České republiky proto dospěl k závěru, že zaměstnanec může podat žalobu na neplatnost dohody o
rozvázání pracovního poměru (§ 72 zák. práce), která není opatřena jeho pravým podpisem, kdykoli poté,
co se o její existenci dozvěděl.“
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