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Změny v zákonech: 30. 10.-5. 11. 2020
Vážení klienti, zasíláme Vám přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 30.
října do 5. listopadu 2020. Přílohou každé zprávy je rozbor citovaného zákona
(včetně případných doprovodných materiálů), zpracovaný právníky advokátní
kanceláře Škára & Partners a spolupracujícími kancelářemi. V případě
pochybností či žádosti o doplnění nás neváhejte kontaktovat na e-mailu
podpora@zakonyzavcas.cz.

Obsah tohoto vydání
Zákony předložené Poslanecké sněmovně
Zákony schválené Poslaneckou sněmovnou, které budou předloženy do Senátu
Schválené zákony

Zákony předložené Poslanecké sněmovně: 30. 10.-5. 11. 2020

Změna zákona o daních z příjmů
Novela zvyšuje daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící ve společné domácnosti. Je-li nárok
poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než jeho daňová povinnost, přísluší mu daňový bonus, kde se
mění jeho maximální výše. Obdobně se zvyšuje i vyplácený měsíční daňový bonus.

  ZOBRAZIT

Vláda schválila rozpočet pro rok 2021
Zákon o státním rozpočtu na rok 2021 stanovil příjmy státního rozpočtu České republiky na částku
1,488 bilionu korun a celkové výdaje na částku 1,808 bilionu korun. Schodek tak činí 320 miliard korun
českých.

  ZOBRAZIT

Změny u sazby sociálního v roce 2021 u OSVČ
V roce 2021 má být povinný vyměřovací základ na sociální ve výši nejméně 0 Kč; to znamená, že pokud
OSVČ v tomto roce nedosáhla potřebných příjmů, nebude odvádět pojistné. Výše odváděného
pojistného má být tedy úměrná příjmům.

  ZOBRAZIT
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http://www.zakonyzavcas.cz/
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201065.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201067.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201070.pdf
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Pomocníci pro boj s COVIDEM
Nový zákon má umožnit dobrovolníkům účinně se zapojit do práce ve zdravotnictví a podpořit
zajištění zdravotní péče v nemocnicích. Dobrovolníci tak pomohou státu a budou jím za to zaplaceni.

  ZOBRAZIT

Další postižení věřitelů
Navrhovaná novela insolvenčního zákona implementuje do zákona směrnici EU o restrukturalizaci.
Dle novely na oddlužení dosáhnou i fyzické osoby podnikající; oddlužení bude trvat pouze 3 roky a
zaplatit postačí 30 % hodnoty pohledávek.

  ZOBRAZIT

Přesun sídel některých státních úřadů z Prahy do regionů?
Na základě navrhovaného zákona by měla být sídla některých státních úřadů přemístěna z Prahy do
regionů. Regiony by díky úředníkům měly (dle navrhovatelů) vzkvétat a Praha bez nich taktéž.

  ZOBRAZIT

Zákony schválené Poslaneckou sněmovnou, které budou předloženy
do Senátu: 30. 10.-5. 11. 2020

Jednorázový příspěvek důchodcům v roce 2020
Na základě zákona o jednorázovém příspěvku bude důchodcům v prosinci 2020 vyplacena mimořádná
dávka ve výši 5000 Kč. Dále by nově měly být výměry vyplácených důchodů zvyšovány od konkrétního
termínu – a to 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dochází ke zvýšení.

  ZOBRAZIT

Schválené zákony: 30. 10.-5. 11. 2020

Zákon o úpravách poskytování ošetřovného
Má rodičům umožnit čerpat dávku po dobu krizových opatření, nejpozději do 30. 6. 2021, a to v případě
uzavření školských zařízení. Po přijatých pozměňovacích návrzích by však výše ošetřovného měla být
„pouze“ 70 % denního vyměřovacího základu.

  ZOBRAZIT

Prodloužení účinnosti zákona o opatřeních zmírňujících dopady
epidemie na oblast kulturních akcí
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201072_1605192109.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201073.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201074.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%20997%20out.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201048%20out.pdf
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Pořadatelé nebudou muset vracet vstupné za (v souvislosti s koronavirem) zrušené kulturní akce, které
se měly konat až do data 30. 9. 2021. Poukazy za tyto zrušené akce mohou vydávat na akce konané až do
31. 10. 2022.

  ZOBRAZIT

Změny v EET
zavádí novela příslušných zákonů. Ta prodlužuje období, po které subjekt evidence tržeb nemusí plnit
povinnosti podle zákona o evidenci tržeb, do 30. 6. 2022. Evidenční povinnosti a povinnost umístit
informační oznámení se prodlužuje do 31. 12. 2022.

  ZOBRAZIT

Úprava pravidel programu COVID III
Novela prodlužuje lhůtu, po kterou lze uplatnit plnění ze státní záruky a dobu sjednání úvěru v rámci
programu COVID III. Nově tak bude možné uplatnit plnění ze státní záruky až do 31. prosince 2027 a
úvěry použít i na jiné než provozní �nancování.

  ZOBRAZIT

Změna zákona o investičních pobídkách
Novela zákona o investičních pobídkách přináší novou možnost podání žádosti o prodloužení lhůty pro
splnění tzv. všeobecných podmínek pro čerpání podpory. Současnou tříletou lhůtu půjde prodloužit o
další dva roky, takže bude možné čerpat až po dobu pěti let.

  ZOBRAZIT

Úpravy v oblasti dávek státní sociální podpory
Při stanovení nároku, výše a výplaty přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a nároku na zvýšení
příspěvku na péči na 4. kalendářní čtvrtletí roku 2020 se bude vycházet z údajů doložených na výplatu a
výši přídavku či příspěvku na 3. čtvrtletí roku 2020.

  ZOBRAZIT

© 2020 Zákony zavčas 
 Odborný garant: 

 Škára & Partners, advokátní kancelář 
 Blatného 36, 616 00 Brno
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201053%20s%20PN.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201056.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201057%20OUT.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201059.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201061.pdf

