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Změny v zákonech: 13.-19. 11. 2020
Vážení klienti, zasíláme Vám přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 13.
do 19. 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.
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Zákony předložené Poslanecké sněmovně: 13.-19. 11. 2020

Při krizi získá Ministerstvo obrany nové možnosti
Novela tří zákonů doplňuje a upravuje pravidla pro zajištění materiálních prostředků při řešení
krizových situací. Přidává oprávnění Ministerstvu obrany, zakládá povinnost vlády revidovat a
schvalovat plány nezbytných dodávek i hospodářské mobilizace.

  ZOBRAZIT

Velké změny u vysokých škol
Rozsáhlá novela zákona o vysokých školách přináší zejména změny ohledně poskytování zahraničního
vysokoškolského vzdělávání na území ČR. Úpravy se týkají též oblasti vnitřního rozhodování vysokých
škol, rovnocenného přístupu a možnosti vzdělání studentů se speci�ckými potřebami. Na novelu
navazují změny v dalších dotčených zákonech.

  ZOBRAZIT

Nová úprava v oblasti elektronických komunikací
Novelou zákona o elektronických komunikacích se do českého právního řádu transponuje nově
stanovený kodex, který v rámci právní úpravy EU přepracovává a shrnuje dosavadní směrnice
(rámcovou, autorizační, přístupovou a směrnici o univerzální službě). Jedná se o velkou a podstatnou
novelu zákona, jejíž nejdůležitější změny přináší přiložený přehled.
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  ZOBRAZIT

Změna pravidel pro zveřejňování zápisů z jednání vlády
Novela doplňuje a upravuje tato pravidla podle zásad užívaných při jednání orgánů obcí. Požadavek
jmenovitého hlasování se nově vztahuje na všechna usnesení vlády, zápisy ze schůzí mají být k
nahlédnutí na Úřadu vlády.

  ZOBRAZIT

Prodloužení přístupu k utajovaným informacím
Dle novely má být automaticky prodloužena platnost národního osvědčení, osvědčení pro cizí moc a
dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, pokud byla žádost o nové osvědčení či doklad
podána v době vyhlášení krizového stavu (nebo když byl krizový stav vyhlášen v průběhu řízení o
žádosti). Tyto doklady opravňují držitele k přístupu k utajovaným informacím státu či k citlivé
činnosti, jejímž výkonem může být zájem státu ohrožen.

  ZOBRAZIT

Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Novela zákona reaguje na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU a
Evropského společenství pro atomovou energii, tzv Brexit. Přizpůsobuje právní řád ČR požadavkům
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU na posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů EU a
navazuje na nový zákon o občanských průkazech.

  ZOBRAZIT

Změny kompenzačního bonusu pro OSVČ
Novela zákona umožňuje osobám samostatně výdělečně činným, které čerpají podporu z programu
Antivirus, požádat o kompenzační bonus.

  ZOBRAZIT

Zákony s přijatými pozměňovacími návrhy, které budou předloženy
do Senátu: 13.-19. 11. 2020

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění doplňuje stávající zákon o zmocnění pro to, aby
zdravotní pojišťovny hradily POC testy a jejich distribuci přímo distributorovi. Tento postup usnadní
testování v období epidemie způsobené virem SARS-CoV-2.

  ZOBRAZIT
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Změna zákona o vysokých školách
Novela zákona upravuje pravidla a výjimky pro vzdělávání na vysokých školách pro případ
vyhlášeného krizového opatření – podle krizového zákona nebo mimořádného opatření podle
zvláštního zákona – v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19.

  ZOBRAZIT

Schválené zákony: 13.-19. 11. 2020

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 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
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