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Změny v zákonech: 4.-10. 12. 2020
Vážení klienti, zasíláme Vám přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 4.
do 10. prosince 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: 4.-10. 12. 2020

Zákon o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek
Návrh zákona upravuje postavení, působnost a organizaci Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných
zakázek, který má být institucí nadřízenou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

  ZOBRAZIT

Zásadní omezení svobod
přináší změna krizového zákona. Jelikož velká část opatření vlády po dobu nouzového stavu nemá
žádný zákonný podklad, a je proto protiústavní, zakotvuje novela povinnost podnikatelů strpět vládou
uložený zákaz podnikání. Současně ukládá sankci i pro občany za porušení usnesení vlády, a to ve výši
až 2 miliony Kč. Dosud nebylo možné žádný přestupek v tomto smyslu sankcionovat. Kontrolovat by
vše měla Policie, včetně té obecní.

  ZOBRAZIT

Valná hromada stále distančně
Prodlužuje se doba, po kterou orgány právnických osob mohou rozhodovat s využitím technických
prostředků nebo mimo zasedání v písemné formě, a to až do 30. 6. 2021.

  ZOBRAZIT
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201111.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201112.pdf
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Změny v obecném a krajském zřízení
Cílem změn je právní zakotvení možnosti distanční účasti členů zastupitelstva, rady a dalších osob na
jednání v rámci obecní a krajské samosprávy.

  ZOBRAZIT

Zákony schválené Poslaneckou sněmovnou, které budou předloženy
do Senátu: 4.-10. 12. 2020

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. Stejně tak student zubního lékařství se 4 semestry a složenou
odbornou zkouškou bude moci nově vykonávat povolání zubní instrumentářky.

  ZOBRAZIT

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

Schválené zákony: 4.-10. 12. 2020

Ochrana zvířat
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201113.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201102.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201103_OUT.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201104.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201105.pdf
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je předmětem rozsáhlé novely. Ta zakazuje množírny, zakazuje mimo určené výjimky transfer
některých zvířat do ČR, umožňuje obcím zabírat zvířata a obecně stanoví velké množství práv,
povinností a správních trestů v oblasti ochrany zvířat.

  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

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
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/TISK514_PN.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201058.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%201090.pdf

