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Změny v zákonech: 26. 3.-1. 4. 2021
Vážení klienti, zasíláme Vám přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 26.
března do 1. dubna 2021. 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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¶ Provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

Zákonem má být zavedena příslušnost Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování nařízení EU
týkajících se obchodu s nerostnými surovinami pocházejícími z kon iktních oblastí. Ministerstvo má
také kontrolovat dodržování nařízení a poskytovat informace Evropské komisi.
ZOBRAZIT

¶ Nové de

nice základních jednotek SI

Na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry v roce 2018 byly přijaty nové de nice základních
jednotek SI. Ty byly promítnuty do legislativy EU, kterou je třeba transponovat také do právního řádu
ČR, což činí právě tato novela.
ZOBRAZIT

policie jako orgán zabezpečující obranu státu v
¶ Vojenská
kybernetickém prostoru
Novela zákona o Vojenském zpravodajství a některých dalších zákonů stanoví rozsah povinností
Vojenského zpravodajství, kterými se do budoucna bude podílet na zajišťování obrany státu, a to s
konkrétním vymezením tohoto podílu v kybernetickém prostoru.
ZOBRAZIT
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¶ Nové názvy vysokých škol

Vláda navrhla změnit názvy 3 vysokých škol, a to dosavadních Veterinární a farmaceutické univerzity
v Brně, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a Univerzity obrany v Brně.
ZOBRAZIT

¶ Prodloužení lhůty pro zavedení chráněného účtu

Novela prodlužuje o tři měsíce (od 1. 7. 2021) lhůtu pro implementaci tzv. chráněného účtu. Prodlužuje
také dobu, po kterou nebude možný výkon rozhodnutí prodejem movité věci, stejně jako lhůtu, po
kterou bude možný zákonem limitovaný výběr nančních prostředků pro povinného z jeho účtu při
výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu.
ZOBRAZIT
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¶ Zákon o zemském zřízení České republiky

Zřizuje po historickém základu země, a to Českou, Moravskou a Slezskou a hlavní město Prahu.
Upravuje podmínky zemských sněmů, rozpočtů atp. Záměrem je nahradit zemskou úpravou kraje, kdy
samotný návrh zákona ale zákon o krajích neruší.
ZOBRAZIT

¶ Změny v ošetřovném při péči o dítě

Novela mění podmínky pro získání ošetřovného při péči o dítě mladší 10 roků z důvodu mimořádných
opatření zavedených při pandemii nemoci COVID-19. Nově tak budou moci získat ošetřovné i příbuzní
dítěte, kteří s ním nežijí ve společné domácnosti, ale pečují o něj.
ZOBRAZIT

¶ Za

ákánec pokuta

Návrh zákona zavádí do jednacího řádu Poslanecké sněmovny povinné disciplinární řízení k
projednání přestupku poslance, pokud se ho dopustí nepřístojným jednáním v sídle Parlamentu ČR
nebo na jiném místě při jednání Poslanecké sněmovny, Senátu, jejich orgánu anebo při společné schůzi
obou parlamentních komor. Uložená sankce za přestupek bude až do výše součtu jednoho měsíčního
platu a paušálních náhrad poslance.
ZOBRAZIT

¶ Změny v daních

jsou následkem přijetí směrnice Rady 2020/1151/EU (tzv. „alkoholová směrnice“) a směrnice Rady (EU)
2019/2235 (tzv. „směrnice o společném obranném úsilí“). Novela mimo jiné ruší osvobození od DPH při
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dovozu zboží s cenou pod 22 euro, mění dopravu denaturovaného lihu a upravuje možnosti pro
uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státu ve vztahu k alkoholickým nápojům.
ZOBRAZIT

¶ Změny zákonů souvisejících s přístupem k informacím

Směrnicí 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací
veřejného sektoru je nutné zahrnout do českého právního řádu. Děje se tak novelou několika zákonů.
Upraveny jsou mimo jiné povinnosti zveřejňovat informace způsobem umožňujícím dálkový přístup,
evidence otevřených dat, uzavírání výhradních a licenčních dohod, podmínky, kdy lze informace
nesdělit, otázky odvolání proti rozhodnutí daného orgánu a jiné skutečnosti.
ZOBRAZIT
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