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ČESKÁ REPUBLIKA
Ve sledovaném období nedošlo k žádným významným legislativním změnám.

EVROPSKÁ UNIE
Nové nařízení Komise (EU) 2018/1246 ze dne 18. září 2018, na základě žádosti České republiky a
Slovenské republiky, povoluje destilát z dřevního octa v tradičních lihovinách tuzemák a
tuzemský, přičemž jeho použití podléhá omezením stanoveným v příloze toho nařízení. Toto nařízení
by mělo být v platnosti po dobu pěti let, aby mohly být vyvinuty alternativy destilátu z dřevního octa
k použití v tradičních lihovinách tuzemák a tuzemský. | platnost od 23. dubna 2018 do 19. září 2023

Nové nařízení Komise (EU) 2018/1481 ze dne 4. října 2018 stanoví, že z důvodu absence adekvátních
toxikologických údajů o potravinářských přídatných látkách oktylgallát (E 311) a dodecylgallát
(E 312) se tyto látky odstraňují ze seznamu schválených potravinářských látek EU. Přílohy II a
III nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení; v příloze nařízení (EU)
č. 231/2012 se zrušují položky týkající se potravinářských přídatných látek oktylgallát (E 311) a
dodecylgallát (E 312). Potraviny obsahující tyto látky mohou být propagovány a nabízeny
k prodeji do 25. dubna 2019. | platnost od 25. října 2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1482 ze dne 4. října 2018 nově upravuje, že na základě hodnocení bezpečnosti
kofeinu a theobrominu Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, podle něhož tyto látky nepředstavují
bezpečností rizika, se budou kofein a theobromin uvádět na seznamu aromatický látek EU jako
zhodnocené látky bez poznámky pod čarou. Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění
v souladu s přílohou tohoto nařízení. | platnost od 25. října 2018

Na základě vědeckého stanoviska vydaného Evropským úřadem pro bezpečnost potravin nařízení Komise
(EU) 2018/1472 ze dne 28. září 2018 stanovuje, že nově v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 se
veškeré odkazy na látku „E 120 Košenila, kyselina karmínová, karmíny“ nahrazují názvem
„E 120 Kyselina karmínová, karmín“. Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou
tohoto nařízení. | platnost od 23. října 2018, použitelnost od 23. října 2019

Jelikož Evropský úřad pro bezpečnost potravin zhodnotil nízkosubstituovanou hydroxypropylcelulosu (LHPC) jako látku nepředstavující bezpečnostní riziko, stanoví nařízení Komise (EU) 2018/1461 ze dne 28.
září 2018, že L-HPC se zařazuje na seznam potravinářských přídatných látek EU s číslem E 463a.
Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení; příloha nařízení (EU)
č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení. | platnost od 20. října 2018

Nové nařízení Komise (EU) 2018/1514 ze dne 10. října 2018 mění přílohy II, III a IV nařízení (ES) č.
396/2005 v souladu s přílohou nového nařízení, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin,
acibenzolar-S-methyl, klopyralid, emamektin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P,
isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talek E553B a tebukonazol v některých produktech a na
jejich povrchu. | platnost od 31. října 2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1515 ze dne 10. října 2018 mění přílohy III a V nařízení (ES) č. 396/2005
v souladu s přílohou nového nařízení, pokud jde o maximální limity reziduí látek difenylamin a
oxadixyl v některých produktech a na jejich povrchu. Na produkty vyprodukované v EU nebo
dovezené do EU před dnem 1. května 2019 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě
před tím, než bylo změněno tímto novým nařízením. | platnost od 31. října 2018, použitelnost od
1. května 2019

Nařízení Komise (EU) 2018/1516 ze dne 10. října 2018 mění přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005
v souladu s přílohou nového nařízení, pokud jde o maximální limity reziduí látek penoxsulam,
triflumizol a triflumuron v některých produktech a na jejich povrchu. Na produkty vyprodukované
v EU nebo dovezené do EU před dnem 1. května 2019 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho
podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením. | platnost od 31. října 2018, použitelnost od
1. května 2019

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4469/2017 ze dne 30. 5. 2018 týkající se
jednostranného snížení zahraničního stravného ze strany zaměstnavatele
„Zaměstnavatel může snížit základní sazbu zahraničního stravného dvěma způsoby, a to buď na základě
dohody se zaměstnancem, nebo jednostranným určením ve vnitřním předpisu či individuálně při určování
podmínek konkrétní pracovní cesty. V prvním případě je snížení základní sazby založeno na souhlasném
projevu vůle zaměstnavatele a zaměstnance, zatímco v druhém případě je zaměstnavatel oprávněn na
základě svého uvážení snížit základní sazbu i proti vůli zaměstnance (tedy bez jeho souhlasu).
Zaměstnavatel však nesmí zahraniční stravné snížit pod zákonné limity a musí je poskytovat alespoň ve
výši 75% obecně nebo alespoň ve výši 50% u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby základní sazby
stanovené právním předpisem. Kromě toho tak musí učinit výhradně před vysláním zaměstnance na
pracovní cestu. Snížit základní sazbu nelze v době trvání pracovní cesty ani následně při jejím vyúčtování.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 3325/2016 ze dne 27. 6. 2018 týkající se povinnosti
členů představenstva jednat s péčí řádného hospodáře
„Jestliže představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby přijala určité usnesení, jímž se
následně bude představenstvo řídit (jež bude „realizovat“), jsou jeho členové povinni postupovat
v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře již při svolávání valné hromady, při formulování návrhu
usnesení, jež má valná hromada přijmout, jakož i při poskytování všech relevantních informací
akcionářům tak, aby mohli na valné hromadě rozhodovat s dostatečnou znalostí věci a při vědomí výhod,
nevýhod a rizik spojených s usnesením valné hromady. Nepostupují-li tak a valné hromadě navrhnou
usnesení, o němž ví či musí vědět (kdyby jednali s péčí řádného hospodáře), že je pro společnost
nevýhodné (že není v jejím zájmu) a může jí způsobit újmu, zásadně porušují povinnost jednat s péčí
řádného hospodáře a odpovídají společnosti za jí způsobenou újmu realizací takového usnesení valné
hromady stejně, jako kdyby zde žádného pokynu nebylo.“
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