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Změny v zákonech: 11.-17. 12. 2020
Vážení klienti, zasíláme Vám přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 11.
do 17. prosince 2020. Zároveň přikládáme dvě slíbené obsáhlé novely (novela
zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o ochraně chmele), které vláda
předložila Poslanecké sněmovně už 30. listopadu. 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. 11. 2020
¶ První komplexní novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Po více než čtyřech letech od účinnosti uvedeného zákona vláda předkládá jeho první komplexní
úpravy. I když se nejedná o koncepční změny v oblasti zadávání veřejných zakázek, novela přináší
celou řadu změn, které by měly zejména zpřesnit některá ustanovení, odstranit nejasnosti
problematických pravidel, vyjasnit výklad, snížit administrativní zátěž, opravit legislativně technické
nedostatky a uvést zákon do souladu se směrnicemi EU.
ZOBRAZIT

¶ Modernizace evidence chmelnic

Novela zákona o ochraně chmele se zaměřuje zejména na modernizaci evidence chmelnic a zpřísňuje
pravidla a podmínky zápisu chmele do evidence.
ZOBRAZIT

schválené Poslaneckou sněmovnou, které budou předloženy
¶ Zákony
do Senátu: 11.-17. 12. 2020
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¶

přináší změna krizového zákona. Jelikož část opatření vlády po dobu nouzového stavu nemá žádný
zákonný podklad, a je proto protiústavní, zakotvuje novela mimo jiné povinnost podnikatelů strpět
vládou uložený zákaz podnikání pod sankcí až 3 000 000 Kč. Kontrolovat by vše měla Policie, včetně té
obecní.
ZOBRAZIT

¶ Valná hromada stále distančně

Prodlužuje se doba, po kterou orgány právnických osob mohou rozhodovat s využitím technických
prostředků nebo mimo zasedání v písemné formě, a to až do 30. 6. 2021.
ZOBRAZIT

¶ Schválené zákony: 11.-17. 12. 2020
¶ Veřejný přístup k technickým normám

Novela zákona o technických požadavcích na výrobky reaguje na nařízení a směrnice EU upravující
nové technické požadavky na zdravotnické výrobky. Zaměřuje se na veřejný a bezplatný přístup k
těmto normám. V souvislosti s tím má být zavedena povinnost pro ústřední správní orgány zajistit
dostupnost technických norem u České agentury pro standardizaci, která jejich tvorbu, vydávání a
distribuci zajišťuje.
ZOBRAZIT

povinností v opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
¶ Více
činnosti
Vláda reaguje na požadavky Evropské unie a podrobněji zahrnuje do českého právního řádu směrnice,
které se týkají předcházení využívání nančního systému k praní peněz nebo nancování terorismu.
Nově musí povinné osoby provádět strategie a vnitřní kontroly zmírňování a řízení rizik, zvětšuje se
počet identi kovaných obchodů, povinnost identi kace a kontroly dopadá na více osob a jsou navrženy
i další povinnosti a omezení.
ZOBRAZIT
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