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Změny v zákonech: 24.-30. 9. 2021
Vážení klienti, zasíláme Vám přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 24.
do 30. září 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.

Obsah tohoto vydání
Co Vás musí zajímat (schválené zákony)
Co by Vás mělo zajímat (projednáno Poslaneckou sněmovnou a posláno do Senátu)
Co by Vás mohlo zajímat (návrhy předložené Poslanecké sněmovně)

Co Vás musí zajímat (schválené zákony)
DPH v oblasti přeshraničního elektronického
¶ Harmonizace
obchodování

Novela zákona o dani z přidané hodnoty (a celního zákona) transponuje novou právní úpravu EU
týkající se DPH v oblasti přeshraničního elektronického obchodování platnou od ledna 2021 do
právního řádu ČR.

ZOBRAZIT

¶ Novela zákona o bankách implementuje další předpisy EU

Novela reaguje na další vlnu příslušných norem upravující problematiku podnikání institucí jako
banky, spořitelní a úvěrní družstva, družstevní záložny a obchodníci s cennými papíry, kteří splňují
znaky investičního podniku. Hlavním cílem je posílit odolnost regulovaných subjektů vůči případným
ekonomickým otřesům.

ZOBRAZIT

Co by Vás mělo zajímat (projednáno Poslaneckou sněmovnou a
posláno do Senátu)

¶ Přemístění archivu

Novela zákona o archivnictví a spisové službě přemísťuje sídlo jednoho ze státních oblastních archivů
ze Zámrsku do Hradce Králové. Přijatým pozměňovacím návrhem dochází ke sloučení Státního
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okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení a Státního okresního archivu Praha-západ se
sídlem v Dobřichovicích do jednoho státního okresního archivu Praha-venkov se sídlem v
Dobřichovicích.

ZOBRAZIT

¶ Odstranit nedostatky zákona o odpovědnosti za přestupky

je hlavním cílem této novely. Mají být zmírněny kvalifikační požadavky na oprávněné úřední osoby,
jako například povinnost vysokoškolského vzdělání či dosažení věkové hranice 50 let jako jedné z
podmínek pro výjimku z kvalifikačních požadavků. Nově má být označeno jako trestný čin opakované
nebo soustavné narušování určitých omezujících opatření. Dále má být jako přestupek označeno
používání pyrotechniky v rámci sportovní akce.

ZOBRAZIT

¶ Úprava nakládání se státními symboly

Novela zákona o užívání státních symbolů ČR odstraňuje povinnost škol vyvěšovat vlajku i o
prázdninách, definuje, co je úředním razítkem a zakotvuje oprávnění prezidenta užívat vlajku i při
jiných příležitostech než konkrétně zákonem vymezených. Dále zavádí úpravu pečetidla Ministerstva
zahraničních věcí a upravuje další možnosti využití státní pečeti i státního znaku na stejnokroji
jednotek požární ochrany a zdravotnické služby.

ZOBRAZIT

¶ Novela zákona o drahách dle požadavků Evropské unie

Rozsáhlá novela zákona o drahách má transponovat dvě základní směrnice EU, a to směrnici o
interoperabilitě a o bezpečnosti.

ZOBRAZIT

¶ Za nedoplatek na pokutě zabavení registračních značek?

Novela umožní kontrolujícímu policistovi v případě zjištění nedoplatku (a jeho nezaplacení na místě)
odebrat řidiči na místě registrační značky a zabránit v další jízdě. Pozměňovací návrhy přinesly změnu
trestních předpisů v řízení u Nejvyššího soudu, zamezení provozu bezpilotního systému, ustanovení o
odnětí věci nebo otázky tísňové komunikace.

ZOBRAZIT

¶ Změny státního požárního dozoru

Novela zákona o požární ochraně navrhuje vybavit všechna zařízení sociálních služeb, která poskytují
služby sociální péče formou pobytových služeb, buďto elektrickou požární signalizací, nebo zařízením
autonomní detekce a signalizace. Dotčené subjekty mohou být napojeny na pult centrální ochrany. Na
tentýž pult by měly mít možnost být napojeny i národní kulturní nemovité památky.
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ZOBRAZIT

¶ 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

¶ 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

Co by Vás mohlo zajímat (návrhy předložené Poslanecké sněmovně)
zákona o státních svátcích, o ostatních svátcích, o
¶ Změna
významných dnech a o dnech pracovního klidu

zavádí nový významný den. Jde o 27. květen – Den útoku československého odboje na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha.

ZOBRAZIT
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