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Změny v zákonech: 29. 1.-4. 2. 2021
Vážení klienti, zasíláme Vám přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 29.
ledna do 4. února 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.

Obsah tohoto vydání
Zákony předložené Poslanecké sněmovně
Schválené zákony

Zákony předložené Poslanecké sněmovně: 29. 1.-4. 2. 2021

Úpravy v příspěvku na mobilitu
Novela zákona rozšiřuje okruh osob, které mají nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení
motorového vozidla.

  ZOBRAZIT

Budou podnikatelé v prvním pololetí platit zdravotní?
Novelou má být od ledna 2021 do června 2021 pro osoby samostatně výdělečně činné, které byly
postiženy nebo omezeny v podnikání z důvodu pandemie nemoci COVID-19, odpuštěny zálohy na
zdravotní, přičemž by pojistné ve výši 1167 Kč měsíčně hradil po tuto dobu stát.

  ZOBRAZIT

Odpuštění pojistného na sociální
tedy zálohy na pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a
důchodové pojištění v období od ledna 2021 do června 2021 zavádí novela příslušeného zákona. Účelem
je zajistit odklad placení (a prominutí záloh pojistného) pro osoby samostatně výdělečně činné, které
byly postiženy nebo omezeny v podnikání z důvodu pandemie nemoci COVID-19. Novela vedle toho
snižuje i částku samotného pojistného z vyměřovacího základu za rok 2021 v citovaném období na 0 Kč.

  ZOBRAZIT
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http://www.zakonyzavcas.cz/
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk1139.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk1141.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk1142.pdf
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Změny v sociálních službách
zavádí poměrně obsáhlá novela příslušného zákona. Jedná se úpravy, které mají dle navrhovatele
reagovat na potřeby praxe. Podstatná část úprav je technického a legislativně-technického charakteru.

  ZOBRAZIT

Změna v příspěvcích
Novela zákona sjednocuje částky příspěvku na péči o osoby ve stupni závislosti III a IV jak u osob
starších 18 let, tak i u kategorie do tohoto věku. Na výši příspěvku již nebude mít vliv, zda osoba využívá
nebo nevyužívá pobytové sociální služby.

  ZOBRAZIT

Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně
souvisejících zákonů
navazuje na příslušné nařízení Evropské unie. Zákon upravuje podmínky využití, dohledu a postupu
při sjednávaní panevropského osobního penzijního produktu (jeho de�nici naleznete v přiloženém
rozboru).

  ZOBRAZIT

Schválené zákony: 29. 1.-4. 2. 2021

Změny v dávkách
Změna zákona se týká započítání ošetřovného, které je poskytováno v souvislosti s mimořádnými
opatřeními ve spojení s pandemií COVID-19. Je stanovena domněnka splnění stanoveného pracovního
příjmu tak, aby dítě mělo nárok na přídavek ve zvýšené výměře. Pozměňovacími návrhy byly do
zákona zahrnuty i náhrady za vykonání pracovní povinnosti nebo výpomoci podle krizového zákona.

  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
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk1143.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk1144.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk1145.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk_1122_out.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/TISK575_OUT.pdf
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nebyl přijat, ale je potřeba se na něj legislativně připravit a aktualizovat odpovídajícím způsobem další
navazující předpisy.

  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

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

  ZOBRAZIT

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

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
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/TISK576_out.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk_834_out_upraveny.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk_886_out.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk_918.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk_986_out.pdf

