k 30.4.2020

Aktualizace vývoje legislativního prostředí v souvislosti s nákazou
COVID-19
v České republice
Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky, vláda prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený
usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České
republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo
vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Ten byl na základě souhlasu Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením ze dne 7.
dubna 2020 č. 1012 prodloužen do 30. dubna 2020.
Podrobné souhrnné informace o přijatých opatřeních na:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
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146) zákony schválené senátem 29.4.2020








Senát schválil změnu zákona č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním
zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 zvýšení ošetřovného pro rodiče dětí do 13 let na 80 procent denního vyměřovacího
základu místo dosavadních 60 procent, se zpětnou účinností od 1. dubna, nejdéle do
30. června 2020, včetně zaměstnanců na DPP či DPČ za daných podmínek
Senát schválil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS CoV-2 - větší časový prostor pro subjekty zabývající se výrobou,
dovozem a vlastním prodejem cigaret, aby mohly za ztížených podmínek současné
krize provést stažení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě spotřební daně
účinné, resp. použitelné do 29. února 2020 (tabákové nálepky označené písmenem
„V“) z trhu – prodloužení lhůty o 1 měsíc
Senát schválil návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění
dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy
z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARSCoV-2, státní záruka se poskytuje v rozsahu 150 000 000 000 Kč, právo na plnění ze
státní záruky lze uplatnit do 30. června 2024.
Tyto schválené zákony budou odeslány k podpisu pana prezidenta a uveřejněny ve
sbírce zákonů
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