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Změny v zákonech: 3.-9. 9. 2021
Vážení klienti, zasíláme Vám přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 3.
do 9. září 2021. Přílohou každé zprávy je rozbor citovaného zákona zpracovaný
právníky advokátní kanceláře Škára & Partners a spolupracujícími kancelářemi.
Pokud potřebujete cokoliv doplnit, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu
podpora@zakonyzavcas.cz.
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Co Vás musí zajímat (schválené zákony)

Co Vás musí zajímat (schválené zákony)

¶ Srážky z pomoci v hmotné nouzi na úhradu pokut
za přestupky zavádí novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
ZOBRAZIT

¶ Dlouhodobé ošetřovné, ošetřovné a dávka otcovské poporodní péče
Novela zákona o nemocenském pojištění upravuje uvedené tři dávky, a to tak, aby byl potřebným
osobám lépe zajištěn přístup k těmto dávkám.
ZOBRAZIT

¶ Tam a zase zpátky

by se mohla jmenovat cesta novely zákona o péče o dítě v dětské skupině. Nejprve zákonodárci chtěli,
aby se zákon změnil jen na péči o děti do 3 let – a šlo tedy o jesle. Pozměňovacími návrhy se podstatná
část původního textu zákona o péči o dítě v dětské skupině vrátila zpět. Působí to jako práce
nezbedného kouzelníka. Ovšem až na to, že poskytovatelé této péče budou muset plnit nové
povinnosti, které v původním a tedy měněném textu zákona vůbec nebyly.
ZOBRAZIT

¶ Zákon o elektronizaci zdravotnictví

Nový návrh zákona se týká podmínek a realizace elektronického zdravotnictví, přístupu do registrů,
předávání dat, zajištění ochrany těchto dat, jakož i ochrany osobních údajů, technického nastavení,
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identifikátorů nebo role veřejné správy.
ZOBRAZIT

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
¶ Zákon,
zákona o elektronizaci zdravotnictví
V souvislosti s návrhem zákona o elektronizaci zdravotnictví dochází k novelizaci dalších zákonů.
Jedná se zejména o změnu zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR,
zákona o archivnictví a spisové službě, zákona o nemocenském pojištění, zákona o léčivech nebo
zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (vše ve znění pozdějších předpisů).
ZOBRAZIT

¶ Důchody vyšší o 300 Kč v roce 2022

nad rámec běžného zákonem stanoveného zvýšení. Vedle toho dostane jedna osoba tzv. výchovné, tj.
500 Kč za každé jedno dítě k důchodu. Ovšem pokud vychovávají dítě dva, příspěvek dostane jen ten,
který vychovával více. Pracovníkům integrovaného záchranného systému novela umožní odejít do
důchodu dříve; nárok vznikne po 20 letech práce na plný úvazek ve složkách IZS.
ZOBRAZIT

¶ Změny ve výši příspěvků

Návrh zákona o sociálních službách zavádí jednotnou výši příspěvku na péči u skupin osob, které na
základě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby. Změny se týkají
příspěvku ve stupni závislosti III a IV. Na jeho výši již nebude mít vliv, zda osoba využívá nebo
nevyužívá pobytové sociální služby, ale pouze věk závislé osoby.
ZOBRAZIT

¶ Jednorázové odškodnění následků výbuchu ve Vrběticích

Zákon je předkládán za účelem poskytnutí jednorázového odškodnění obcí (a jejich obyvatel), které
byly zasaženy explozí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice. Jde o obce Bohuslavice nad
Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice.
ZOBRAZIT
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