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Změny v zákonech: 19.-25. 2. 2021
(doplnění)
Vážení klienti, zasíláme Vám přehled zákonů, schválených od 19. do 25. února 2021
Poslaneckou sněmovnou a předložených do Senátu. 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 schválené Poslaneckou sněmovnou, které budou předloženy do Senátu

Zákony schválené Poslaneckou sněmovnou, které budou předloženy
do Senátu: 19.-25. 2. 2021

Pandemický zákon
a to ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou ČR je součástí přílohy této zprávy. Zákon upravuje
podmínky, za nichž mohou veřejné orgány vydávat mimořádná opatření k omezení šíření viru SARS -
CoV2. Vedle toho zákon stanoví soudní přezkum těchto mimořádných opatření, řízení o nárocích na
náhradu škody, součinnost ostatních výkonných složek (policie, armáda) a další skutečnosti.

  ZOBRAZIT

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
má postiženým podnikatelům a části zaměstnanců umožnit čerpat částku až 1000 Kč za každý
kalendářní den, a to tehdy, pokud byla jejich podnikatelská činnost významným způsobem ovlivněna
opatřeními v boji proti šíření koronaviru.

  ZOBRAZIT

Úpravy zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Novela přizpůsobuje českou úpravu platné legislativě Evropské unie. Dotýká se např. povinností
provozovatelů potravinářských podniků, kompetencí Ministerstva zemědělství a prodeje tabákových
výrobků. Podstatnou změnou je zákaz uvádění na trh tzv. potravin dvojí kvality a stanovení povinného
podílu českých potravin na pultech.
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http://www.zakonyzavcas.cz/
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk1158_OUT.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk1160_OUT.pdf
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  ZOBRAZIT

Změny ve školství
Novela zákona o pedagogických pracovnících má posílit postavení ředitele školy jako manažera (s
určitou odpovědností), a to především v oblasti řízení lidí a pedagogického procesu. Dále se novela
věnuje např. většímu zapojení odborníků z praxe do výuky a řeší obecně problém s nedostatkem
učitelů. Podstatnou změnou je též pevné ukotvení platů pedagogických pracovníků na 130 % průměrné
mzdy v ČR.

  ZOBRAZIT

Změny v trestním právu
Novela provádí změny působnosti probační a mediační služby, nové zákazy činnosti (například zákaz
návštěvy sportovního utkání), otázku ukládání opatření osobám věku blízkého mladistvému a jiné
úpravy.

  ZOBRAZIT

Změna zákona o soudech a soudcích
zejména ve vztahu k výkonu funkce soudce, otázkách praxe a její uznatelnosti je obsahem předkládané
novely. Pozměňovacími návrhy je zavedena veřejně přístupná databáze soudních rozhodnutí soudů
nižších stupňů.

  ZOBRAZIT

Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti
má usnadnit její provozování, a to prostřednictvím veřejně prospěšného spolku (zahrádkářská osada).
Zákon upravuje podmínky pro poskytování pozemku k výkonu zahrádkářské činnosti.

  ZOBRAZIT

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
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/TISK%20502_OUT.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%20503_OUT.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk624_OUT.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk630_OUT.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/Tisk634_OUT.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%20660_OUT.pdf
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ČR, což činí právě tato novela.

  ZOBRAZIT

Vojenská policie jako orgán zabezpečující obranu státu v
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

Veřejná zakázka k pořízení státních hmotných rezerv bez
zadávacího řízení?
Novela zákona o zadávání veřejných zakázek zavádí časově omezenou výjimku z povinnosti zadat
veřejnou zakázku v zadávacím řízení k pořízení státních hmotných rezerv.

  ZOBRAZIT

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
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http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk_758_OUT.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk_800_OUT.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk_908_OUT.pdf
http://www.zakonyzavcas.cz/storage/documents/tisk%20988_OUT.pdf

