
16. 12. 2020

1/3

Změny v zákonech: 27. 11.-4. 12. 2020
Vážení klienti, zasíláme Vám přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 27.
listopadu do 4. prosince 2020. Se dvěma obsáhlými zákony předloženými v tomto
období sněmovně (novela zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o ochraně
chmele) vás seznámíme v dalším zpravodaji. 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: 27. 11.-4. 12. 2020

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti
Novela zákona adaptuje český právní řád na legislativu EU pro oblast kybernetické bezpečnosti a
doplňuje nové pravomoci pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a CERT.

  ZOBRAZIT

Očkování proti Covidu
Vládní návrh zákona upravuje distribuci očkovací látky proti onemocnění COVID-19. Novela zákona o
veřejném pojištění upravuje její úhradu jak pro distributora, tak pro jednotlivé naočkované pojištěnce.
Je upravena náhrada případné újmy způsobené očkováním.

  ZOBRAZIT

Medik s 8 semestry
oboru všeobecné lékařství a složenou zkouškou bude moci vykonávat povolání praktické sestry, a to na
základě novely příslušného zákona.

  ZOBRAZIT
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http://www.zakonyzavcas.cz/
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201100.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201102.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201103.pdf
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Novela zákona o zaměstnanosti
reaguje na přetrvávající situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Ruší omezení směřující k
prokazování bezdlužnosti zaměstnavatelů pouze na rok 2020 a vztahuje jej na celou dobu platnosti
mimořádných opatření při epidemii.

  ZOBRAZIT

Zaskočí policisté za příslušníky vězeňské služby?
Novela zákona umožňuje, aby vláda mohla po nezbytně nutnou dobu povolat k plnění úkolů Vězeňské
služby ČR i příslušníky Policie ČR.

  ZOBRAZIT

Více balíčků pro vězně?
Novela umožňuje, aby v případě, kdy není možnost uskutečňovat ve vazebních věznicích, věznicích a
detenčních ústavech návštěvy po dobu delší než jeden měsíc, lze navýšit právo přijímat více balíčků. A
to tak, aby připadal nejvýše jeden balíček na měsíc.

  ZOBRAZIT

Zákony schválené Poslaneckou sněmovnou, které budou předloženy
do Senátu: 27. 11.-4. 12. 2020

Podpora pro dárce veřejně prospěšným organizacím
Novela zákona o daních z příjmů by měla v roce 2020 a 2021 umožnit snížit si daně z příjmů za
poskytnuté dary. Dárcům ve prospěch veřejně prospěšných organizací by umožnila odečíst dary v
hodnotě až 30 % základu daně.

  ZOBRAZIT

Schválené zákony: 27. 11.-4. 12. 2020

Změna právní úpravy využívání peněz ze státního rozpočtu
Novela mění úpravu využívání peněz z veřejných rozpočtů. Konkrétně by měla přinést mj. řešení
problematiky neobsazenosti míst ve státní správě a využívání peněz ze státního rozpočtu na tato volná
místa. Navrhuje upravit také právní úpravu týkající se dotací a návratných �nančních výpomocí v
konkrétních zákonech (např. zákon o zemědělství).

  ZOBRAZIT
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201104.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201105.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201106.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%20918_.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/TISK567%20s%20PN.pdf
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Efektivnější řešení pozemkových úprav
Vláda předkládá novelu několika zákonů, která by měla zejména zefektivnit řešení pozemkových
úprav a dopadů klimatických změn v krajině. Dále se zakotvuje např. možnost výmazu věcných
břemen z úřední povinnosti a jsou začleněny nové typy zapisovaných poznámek do katastru
nemovitostí.

  ZOBRAZIT

Odškodnění obětem potlačení demonstrací k 1. výročí okupace
Československa od 19. 8. 1969 do 22. 8. 1969 a jejich rodinám
Skupina poslanců navrhuje osobám zraněným nebo usmrceným jednorázové odškodné, pokud k jejich
zranění a úmrtí došlo v souvislosti s potlačením demonstrací v období uvedeném výše.

  ZOBRAZIT

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
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk_734_out.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%20943.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201081.pdf

