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Ministerstvo vnitra
-

Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice v době vyhlášeného
nouzového stavu od 27. října 2020 https://www.mvcr.cz/clanek/provadeni-spravnichcinnosti-na-useku-zbrani-streliva-a-munice-v-dobe-vyhlaseneho-nouzoveho-stavu-od-27rijna-2020.aspx

Ministerstvo financí
-

Senát schválil návrh novely zákona o státní záruce připravený Ministerstvem financí, která
umožní prodloužení programu COVID III. Program podporuje rychlé úvěrování provozních a
nově také investičních nákladů firem prostřednictvím komerčních bank. Poskytovatelem
ručení je Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Za její dluhy plynoucí z tohoto
ručení pak poskytuje záruku stát. Novela zákona umožní poskytnutí podpory firmám, které by
jinak na úvěr dosáhly jen obtížně či příliš pozdě, i v roce 2021 a tím přispěje k jejich řádnému
fungování a udržení zaměstnanosti.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/parlament-umoznil-prodlouzeni-programu-c-39845

-

Ministerstvo financí prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních
liberačních balíčků a rozšířilo je o další. Stávající i nová liberační opatření jsou shrnuta v
takzvaném Velkém liberačním balíčku. Zásadní novinkou je odložení daňových povinností
všem podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána vládními
nařízeními. Podnikatelé, na jejichž převažující činnost míří vládní zákazy nebo omezení, mají
nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH do konce roku a prominuty zálohy na daň z
příjmu a daň silniční. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilovelky-liberacni-balicek-39676

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Doporučení pro sociální pracovníky krajských a obecních úřadů při podpoře neformálně
pečujících v situaci pandemie COVID-19
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+%C4
%8D.+16_2020_Doporu%C4%8Den%C3%AD+pro+SP+jak+podpo%C5%99it+neform%C3%A1l
n%C4%9B+pe%C4%8Duj%C3%ADc%C3%AD_27102020.pdf

-

Senát schválil tzv. krizové ošetřovné ve výši 70 % po dobu uzavření škol
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/29_10_2020_TZ_Krizove_osetrovne_po_
celou_dobu_uzavreni_skol_Senat.pdf/

-

Senát schválil návrh na zjednodušení administrativy některých nepojistných sociálních
dávek. Příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na děti a zvýšeného příspěvku na péčine
budou muset pro 4. čtvrtletí dokládat příjmy. U příspěvku na bydlení pak nebudou dokládat
ani náklady na bydlení. Automaticky tak bude příjemcům přiznána stejná výše dávek jako
v předchozích třech měsících roku 2020.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/29_10_2020_TZ_S_doklady_k_naroku_na
_davky_lide_zatim_na_urad_nemusi.pdf/

Úřad práce
-

Informace ke změnám programu Antivirus

https://www.uradprace.cz/documents/37855/1364619/Informace++Zm%C4%9Bny+CP+Antivirus+na+web.pdf/87d30d03-a44e-7125-b9bd-0d82068bf246

