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Změny v zákonech: 13.-19. 8. 2021
Vážení klienti, zasíláme Vám přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 13.
do 19. srpna 2021. Přílohou každé zprávy je rozbor citovaného zákona zpracovaný
právníky advokátní kanceláře Škára & Partners a spolupracujícími kancelářemi.
Pokud potřebujete cokoliv doplnit, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu
podpora@zakonyzavcas.cz.
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Co Vás musí zajímat (schválené zákony)

¶ První vlna adaptace zákona o hnojivech na unijní předpisy

V souvislosti s přijetím nařízení EU 2019/1009 se bude postupně novelizovat zákon č. 156/1998 Sb., o
hnojivech.
ZOBRAZIT

archiv notářských zápisů a možnost notářského zápisu
¶ Univerzální
elektronicky
Novela zákona o notářích (notářský řád) a zákona o správních poplatcích přináší tři hlavní změny:
zavedení možnosti notářského zápisu v elektronické podobě, zřízení Evidence ověřených podpisů a
Sbírky dokumentů a určení Notářské komory ČR jako dalšího apostilačního orgánu. Jsou začleněny i
další menší změny, jejichž potřeba se projevila praxí, případně souvisí s celkovou digitalizací.
ZOBRAZIT

¶ Ústavně zakotvené právo na obranu se zbraní

Novela Listiny základních práv a svobod zakotvuje právo na obranu života i se zbraní.
ZOBRAZIT

Novela zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním
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¶ trhu implementuje další předpisy EU

Novela je zejména implementací revidované směrnice – tzv. BRRD II (směrnice, kterou se stanoví
rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků). Cílem je zajistit
větší efektivnost regulatorního rámce pro řešení krizí a větší stabilitu finančního systému.
ZOBRAZIT

¶ Volby do Poslanecké sněmovny i v karanténě

Návrh zákona upravuje podmínky volebního práva ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR dne 8. a 9. října 2021 u osob omezených na osobní svobodě z důvodu onemocnění COVID-19. Jedná
se o obdobu zákona, který upravoval hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a senátu v roce 2020.
Umožní, aby mohly hlasovat i osoby s nařízenou karanténou a v izolaci z důvodu onemocnění COVID19 nebo osoby umístěné v pobytových zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice
uzavřena.
ZOBRAZIT

¶ Odškodnění za protiprávní sterilizace

Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem má
zajistit finanční odškodnění osob, kterým byla v rozhodném období taková sterilizace provedena.
ZOBRAZIT

Co by Vás mohlo zajímat (návrhy předložené Poslanecké sněmovně)

¶ Jednu novou větu

přidává novela do zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Týká se upřesnění délky platnosti
závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí.
ZOBRAZIT
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