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Změny v zákonech: 20.-26. 11. 2020
Vážení klienti, zasíláme Vám přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 20.
do 26. 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: 20.-26. 11. 2020

Změny kompenzačního bonusu pro OSVČ
OSVČ budou dle novely mít možnost čerpat kompenzační bonus za stejných podmínek jako společníci
společností. Tedy i tehdy, pokud využily jinou formu pomoci.

  ZOBRAZIT

Pivo a spotřební daň
Novela zákona umožňuje provozovatelům daňových skladů při opětovném vrácení piva do tohoto
skladu si nárokovat vrácení spotřební daně.

  ZOBRAZIT

Nový významný den
a to 24. červen – Den památky obcí a sídel vyhlazených během nacistické okupace – zavádí novela
příslušného zákona.

  ZOBRAZIT

Zákony schválené Poslaneckou sněmovnou, které budou předloženy
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do Senátu: 20.-26. 11. 2020

Podstatné změny u střelných zbraní
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/853 by měla být provedena novelou zákona o střelných
zbraních. Novela upravuje kategorie zbraní, zabývá se pravidly držení, nošení těchto zbraní, výměnou
informací a jinými skutečnostmi. Podstatně mění stávající předpis.

  ZOBRAZIT

Vyšší informovanost o právních předpisech
Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů má za cíl napravit nedostatky současné právní úpravy týkající se publikace právních předpisů
územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů. Navrhovaný zákon má tedy
zajistit vyšší informovanost adresátů uvedených právních norem.

  ZOBRAZIT

Vyšší informovanost o právních předpisech – navazující změny
Navrhuje se provést novelizaci několika zákonů, jejímž předmětem bude reakce na nový zákon o Sbírce
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Nový zákon doposud
nebyl přijat, ale je potřeba se na něj legislativně připravit a aktualizovat odpovídajícím způsobem další
navazující předpisy.

  ZOBRAZIT

Návrh zákazu ozbrojených skupin s povahou tzv. paramilitární
jednotky
Návrh zákona má reagovat na situace, kdy by ozbrojená skupina s povahou paramilitární jednotky
ohrozila vnitřní bezpečnost a pořádek ČR. Takové skupiny jsou zakázané. Zákon se rovněž snaží zajistit
střeleckou přípravu tak, aby obyvatelstvo bylo připraveno v případě ohrožení státu. Dle zákona by také
sám stát měl umět zajistit adekvátní reakci na krizové situace, kdy by bylo potřeba nakládat se
zbraněmi.

  ZOBRAZIT

Zahraniční investice pod dohledem
Vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů stanovuje
pravidla a postupy pro prověřování přímých zahraničních investic v zájmu ochrany bezpečnosti ČR a
vnitřního veřejného pořádku.

  ZOBRAZIT
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/TISK%2092_OUT.pdf
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11. 12. 2020

3/4

Vláda předkládá návrh zákona o náhradním výživném pro
nezaopatřené dítě
Náhradní výživné jako sociální dávka vyplácená státem po nejvýše 24 dávek by měla řešit problematiku
neplatících rodičů a zaopatření dětí. Zákon stanoví maximální výši a postup při žádosti.

  ZOBRAZIT

Rozsáhlé změny daní
Zrušení superhrubé mzdy, zavedení dvou sazeb daně z příjmu, zdanění prodeje cenných papírů, změny
v daňových bonusech, úprava slevy na poplatníka a další velké změny zavádí novela několika daňových
předpisů.

  ZOBRAZIT

V roce 2021 platy poslanců, soudců a dalších představitelů státní
moci neporostou
Skupina poslanců navrhuje „zmrazit“ platovou základnu pro rok 2021 a tím zajistit, aby platy soudců a
dalších osob dle zákona o platu představitelů státní moci v tomto roce nadále nenarůstaly. Platová
základna má činit 84 060 Kč, pro soudce pak 100 872 Kč.

  ZOBRAZIT

Chráněný účet v české právní úpravě
Návrh novely občanského soudního řádu upravuje problematiku tzv. chráněného účtu jako účtu, na
němž by byly shromážděny prostředky, které nepodléhají exekuci a slouží k uspokojování životních
potřeb povinného a jeho rodiny.

  ZOBRAZIT

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

Nová úprava skutečného majitele
Vláda předložila návrh zákona, která má řešit úpravu skutečného majitele společnosti.

  ZOBRAZIT
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%20898.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%20910_out.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%20978%20out.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%20986%20out.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201058.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%20886_out.pdf
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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

Pivo a spotřební daň
Novela zákona umožňuje provozovatelům daňových skladů při opětovném vrácení piva do tohoto
skladu si nárokovat vrácení spotřební daně.

  ZOBRAZIT

Schválené zákony: 20.-26. 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

© 2020 Zákony zavčas 
 Odborný garant: 

 Škára & Partners, advokátní kancelář 
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201090.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201095.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%20997%20out.pdf

