
Změny v zákonech: 23. - 29. 10. 2020 

Vážení členové, zasíláme Vám přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 23. do 29. 

října 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 s přijatými pozměňovacími návrhy, předložené do Senátu  

 Zákony předložené do Senátu a následně s pozměňovacími návrhy vrácené zpět do 

Poslanecké sněmovny  

Zákony s přijatými pozměňovacími návrhy, předložené do Senátu  

Paušální daň z příjmů a veřejná pojištění 

Novelou zákona o dani z příjmů je zaveden nový koncept placení daní pro plátce, kteří mají 

příjem do 1 000 000 Kč ročně a nejsou plátci DPH. Tato daň by se hradila paušální částkou a 

odpadla by tak i povinnost podávat daňové přiznání. Splnění podmínek pro možnost placení 

daně paušální částkou si přitom bude posuzovat sám poplatník.  

  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  

Zákony předložené do Senátu a následně s pozměňovacími návrhy vrácené 

zpět do Poslanecké sněmovny 

Změny insolvencí v důsledku COVIDU 

reagují na omezující opatření přijímané na území ČR v souvislosti s pandemií způsobenou 

koronavirem SARS-CoV-2. Novela mění lhůty pro mimořádné moratorium, prodlužuje lhůty 

pro odklad povinnosti podat insolvenční návrh, mění otázky zrušení oddlužení. Prodlužuje též 

zápověď prodeje movitých věcí a ruší některé povinnosti insolvenčního soudu. 

  ZOBRAZIT  

Změny v zákonech: 16.-22. 10. 2020 

http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%20922%20s%20PN.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201059.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201060%20s%20pn.pdf


Obsah tohoto vydání 

 Zákony předložené Poslanecké sněmovně  

 Zákony předložené v legislativní nouzi Poslanecké sněmovně, projednané i s 

pozměňovacími návrhy a předložené Senátu  

 Schválené zákony  

Zákony předložené Poslanecké sněmovně: 16. - 22. 10. 2020  

Změny pro zprostředkovatele pojištění 

Novela několika zákonů především prodlužuje lhůtu pro prokázání odborné způsobilosti osob, 

které zajišťují pojištění a jsou jeho zprostředkovateli. Důvodem je omezení způsobené 

pandemií nemoci COVID-19 pro získání odborného vzdělání a jeho prokázání v oblasti 

pojištění.  

  ZOBRAZIT   

 

Změny insolvencí v důsledku COVIDU 

reagují na omezující opatření přijímané na území ČR v souvislosti s pandemií způsobenou 

koronavirem SARS-CoV-2. Novela mění lhůty pro mimořádné moratorium, prodlužuje lhůty 

pro odklad povinnosti podat insolvenční návrh, mění otázky zrušení oddlužení. Prodlužuje též 

zápověď prodeje movitých věcí a ruší některé povinnosti insolvenčního soudu. 

  ZOBRAZIT  

Změna při přijímání úhrad na dluh 

Novela občanského zákoníku zásadně mění model započtení úhrad na jednotlivé složky 

dluhu. Nejprve je hrazeno na jistinu, teprve poté na jiné složky dluhu, jako jsou například 

úroky z prodlení.  

  ZOBRAZIT  

 

 

Zákony předložené v legislativní nouzi Poslanecké sněmovně, projednané i s 

pozměňovacími návrhy a předložené Senátu: 16. - 22. 10. 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. 

http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201058.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201060.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201062.pdf


  ZOBRAZIT  

 

Prodloužení účinnosti zákona o opatřeních zmírňujících dopady epidemie na 

oblast kulturních akcí 

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  

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením 

podnikatelské činnosti kvůli výskytu koronaviru SARS CoV-2 

upravuje daňový kompenzační bonus pro okruh podnikatelů, kterým na základě vyhlášeného 

nouzového stavu bylo od 5. října 2020 omezeno či zastaveno podnikání. Bude se týkat 

živnostníků a společníků menších s.r.o. 

  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 financování. 

  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  

 

Schválené zákony: 16.-22. 10. 2020 

http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201048%20out.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201053%20s%20PN.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201055%20OUT.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%201061.pdf


Český národní průkaz průvodce až od března 2021 

Vláda v souvislosti s pandemií koronaviru navrhuje odložit účinnost právní regulace 

poskytování průvodcovských služeb v živnostenském zákoně. Účinnost zákona by se tak 

mohla posunout na 1. ledna 2021, povinnost užívat při výkonu průvodce český národní průkaz 

průvodce by tak mohla platit až od 1. března 2021. Žádosti o průkaz podané do 28. 2. 2021 by 

byly vyřízeny bez placení správního poplatku.  

  ZOBRAZIT  
 

© 2020 Zákony zavčas  

Odborný garant:  

Škára & Partners, advokátní kancelář  

Blatného 36, 616 00 Brno  

 
 

http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/TISK%20880.pdf

