VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT
leden – únor 2019

ČESKÁ REPUBLIKA
Nový zákon č. 32/2019 Sb. novelizuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, a přináší zrušení tzv. karenční doby, tj. doby prvních 3 dnů trvání dočasné
pracovní neschopnosti, po kterou doposud nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy či platu. Zaměstnanci
s dočasnou pracovní neschopností bude náhrada mzdy/platu ve zkrácené výši náležet po celou dobu jejího
trvání. V době prvních 14 kalendářních dnů je k její náhradě povinen zaměstnavatel. Kompenzací pro
zaměstnavatele bude představovat snížení sazby pojistného při odvodech na nemocenské pojištění
o 0,2 %. Zaměstnavatelé budou odvádět pouze 24,8 % z vyměřovacího základu zaměstnance za účelem
úhrady pojistného na sociální zabezpečení. | účinnost 1. července 2019

Zákonem č. 31/2019 Sb. dochází k diskutované novelizaci zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, a to zejména
ve vztahu k právní úpravě oddlužení fyzických osob. Hlavním cílem zákona je především zpřístupnění
řešení úpadku fyzických osob s následným osvobozením od placení nesplacených částí dluhů pro širší okruh
osob. Nový zákon s účinností od 1. června 2019 stanoví 2 varianty oddlužení plněním splátkového
kalendáře. První z nich předpokládá, že dlužník splatí věřitelům za 3 roky nejméně 60 % svých dluhů. Ve
druhé variantě by měl dlužník uhradit za 5 let alespoň 30 % dlužné částky. Pokud dlužníci zaplatí méně,
bude o jejich oddlužení na konci procesu rozhodovat soud, který bude muset v takových případech
posoudit, zda se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil a od placení zbylých
pohledávek ho může osvobodit. | účinnost od 1. června 2019, vybraná ustanovení dnem vyhlášení, od
1. listopadu 2019 a od 1. června 2022

EVROPSKÁ UNIE
Nové Nařízení Komise (EU) 2019/58, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro linuron v některých produktech a na jejich
povrchu mění maximální limity reziduí pro linuron v některých produktech a na jejich povrchu
v některých produktech a na jejich povrchu v souladu s přílohami II, III a V tohoto nařízení. | platnost
4. února 2019, použitelnost 4. srpna 2019

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/109, kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze Schizochytrium
sp. jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění
prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 vyhovělo žádosti společnosti DSM Nutritional Products Europe
s tím, že olej ze Schizochytrium sp. může být uveden na trh v EU jako nová složka potravin pro
použití v ovocných/ zeleninových pyré při dodržení maximálního množství 100 mg oleje na
100 g pyré. V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z mikrořas
Schizochytrium sp.“. | platnost 14. února 2019

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/110, kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze semen
Allanblackia jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým
se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 vyhovělo žádosti společnosti Unilever NV/Unilever PLC
s tím, že olej ze semen Allanblackia může být uveden na trh v EU jako nová složka potravin pro
použití ve směsi rostlinných olejů a mléka při dodržení maximálního množství 100 g oleje na
100 g směsi. Dále došlo ke změně specifikace oleje ze semen Allanblackia, specifikovaných v příloze II
tohoto rozhodnutí. V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej ze semen
Allanblackia“.| platnost 14. února 2019

Nařízení Komise (EU) 2019/88, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech mění
maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech a na jejich povrchu v některých
produktech a na jejich povrchu v souladu s přílohami II tohoto nařízení. | platnost 13. února 2019,
použitelnost 13. srpna 2019

Nařízení Komise (EU) 2019/89, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromadiolon, etofenprox, paklobutrazol a
penkonazol v některých produktech a na jejich povrchu mění maximální limity reziduí pro
bromadiolon, etofenprox, paklobutrazol a penkonazol v některých produktech a na jejich
povrchu v souladu s přílohami II, III a V tohoto nařízení. | platnost 13. února 2019, použitelnost 13. srpna
2019

Nařízení Komise (EU) 2019/90, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromukonazol, karboxin, fenbutatinoxid,
fenpyrazamin a pyridaben v některých produktech a na jejich povrchu mění maximální limity reziduí
pro bromukonazol, karboxin, fenbutatinoxid, fenpyrazamin a pyridaben v některých produktech
a na jejich povrchu v souladu s přílohami II, III a V tohoto nařízení. | platnost 13. února 2019,
použitelnost 13. srpna 2019

Nařízení Komise (EU) 2019/91, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron,
ioxynil, molinát, pikoxystrobin a tepraloxydim v některých produktech a na jejich povrchu mění maximální
limity reziduí pro buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinát, pikoxystrobin a
tepraloxydim v některých produktech a na jejich povrchu v souladu s přílohami II, III a V tohoto
nařízení. | platnost 13. února 2019, použitelnost 13. srpna 2019

Nové Nařízení Komise (EU) 2019/229, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických
kritériích pro potraviny, pokud jde o některé metody, kritérium bezpečnosti potravin pro Listeria
monocytogenes v naklíčených semenech a kritérium hygieny výrobního procesu a kritérium bezpečnosti
potravin pro nepasterizované ovocné a zeleninové šťávy (určené k přímé spotřebě) doplňuje a upravuje
dosud užívané používané definice. Širokou škálou potravin se podle normy EN ISO 16140-2 rozumí
potraviny ve smyslu čl. 2 prvního pododstavce Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002
ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Nezávislým
certifikačním orgánem se rozumí subjekt, který je nezávislý na organizaci, která vyrábí nebo distribuuje
alternativní metodu, a který poskytuje písemné potvrzení ve formě osvědčení stvrzujícího, že validovaná
alternativní metoda splňuje požadavky normy EN ISO 16140-2. Zabezpečením výrobního procesu
u výrobce se rozumí výrobní postup, jehož systém snížení zaručuje, že validovaná alternativní metoda je
v souladu s požadavky normy EN ISO 16140-2, a zajišťuje, že u alternativní metody bude zabráněno
chybám a nedostatkům. Nařízení mimo jiné upravuje znění článku 5, které stanoví zvláštní ustanovení
o provádění vyšetření a odběru vzorků, ve vazbě na provozovatele potravinářských podniků vyrábějící
sušenou počáteční kojeneckou výživu nebo sušené potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence
do šesti měsíců věku, které představuje riziko Cronobacter spp., a rovněž ve vazbě na přijatelnost používání
alternativních analytických metod. Přechodné ustanovení stanoví, že do 31. prosince 2021 mohou
provozovatelé potravinářských podniků uplatňovat alternativní analytické metody uvedené v článku 5
nařízení použitelné před změnou stanovenou tímto nařízením. | platnost 28. února 2019

VÝBĚR Z PUBLIKOVANÉ JUDIKATURY
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 4872/2017 ze dne 11. 10. 2018 týkající se
nájmu bytu a výpovědi z nájmu bytu
„...Poruší-li nájemce své povinnosti zvlášť závažným způsobem a pronajímatel mu dá výpověď s tříměsíční
výpovědní dobou, tedy podle § 2288 odst. 1 písm. a) o. z., nezkracuje žádná jeho práva. V takovém případě
sice zákon k platnosti výpovědi nevyžaduje, aby ho pronajímatel před dáním výpovědi vyzval ke zjednání
nápravy a dal mu tak před podáním výpovědi poslední možnost „se polepšit“, zase ale váže skončení nájmu
až na uplynutí tříměsíční výpovědní doby (§ 2286 odst. 1, § 1998 odst. 2 o. z.), a i proto lze takovou
výpověď považovat pro nájemce za příznivější, poskytující mu delší čas do skončení nájmu a tím i do
vyklizení bytu (§ 2292, § 2291 odst. 1 o. z.). Bylo-li by dání výpovědi podle § 2288 odst. 1 písm. a) o. z.
bez předchozí výzvy pro nájemce překvapivé (což u zvlášť závažného porušení jeho povinností bude
evidentně výjimečná situace), mohl by soud k této okolnosti přihlédnout při úvaze, zda výpověď není
v rozporu s dobrými mravy, popř. zda nejde o zjevné zneužití práva (§ 2 odst. 3 a § 8 o. z.).“
Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky sp. zn. 10 Ads 284/2017-42 ze dne 17. 1. 2019
týkající se možné neplatnosti pracovní smlouvy pro střet zájmů
„Pracovní smlouvy uzavřené za zaměstnavatele (obchodní společnost) i zaměstnance stejnou osobou
(statutárním orgánem) v době mezi 1. 1. 2012 a 31. 12. 2013 nejsou automaticky neplatné z důvodu střetu
zájmů ve smyslu § 22 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964. Správní orgán musí v každém jednotlivém
případě zkoumat, zda při právním úkonu nedochází ke střetu zájmů mezi obchodní společností jako
zaměstnavatelem na straně jedné a jejím statutárním orgánem jako zaměstnancem na straně druhé.“
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