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346) nové zákony uveřejnění ve Sbírce zákonů dne 13.11.2020
o zákon č. 46012020 Sb. - novela zákona o někteqých opatřeních ke zmírnění dopadů

epidemie koronaviru SARS CoY-2 na osoby účastnící se soudního íízení, poškozené,
oběti trestných činů a právnické osoby a novela insolvenčního zákona - dopady do již
probíhajících insolvenčních Ťízení, ochrana poctiqich osob před negativními důsledky
insolvenčního Ťízení, výkon roáodnutí prodejem movitých věcí, způsob projednání

o zákon č. 46112020 Sb, - o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo
omezením podnikatelské Činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 -
prostřednictvím tzv, kompenzačního bonusu zmírňuje dopady událostí souvisejících se
vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 na OSVČ, resp. na společníký malých
spoleČností s ruČením omezenýmo jejichž činnost byla bezprostředně zakázána či
omezena současnými opatřeními

345) systém hodnocení MZDr PES
o Ministerstvo zdravotnictví bude aktuální epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí

rizikového skóre PES (protiepidemický systém). Kraje budou Ťazené do pěti úrovní, od
kteých budou odvislá také příslušná protiepidemická opatření. NovY systém hodnocení
přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického qfvoj e.

ffil.,í'

íazení krajů do příslušných úrovní proběhne nazákladé epidemiologických ukazatelů, jako
je např. 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel, zjednodušený výpoěet reprodukčního
ěisla, pozitivita testů ataké 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní
skupiny.
aktuální epidemiologícká situace, včetně v}voje vblízké budoucnosti bude znánoména
pomocí skóre na stupnici 0-100. Skóre bude hodnoceno barermě pro celé kraje, hodnoty
budou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre budou kraje řazené do
pěti stupňů pohotovosti, na které budou navinaná příslušná protiepidemická opatření
tykající se např. roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství.
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nové skóre, které je vyvíjeno spoluprací Ministerstva zďtavotnictví, ÚZtS a expertů
univerzit, bude kalkulováno a implementováno do online systému Ústavu zdravotnických
informací a statistiky.
hlavním cílem nového hodnocení PES je především zvýšit čitelnost a predikovatelnost
aktuální epidemiologické situace, aby veřejnost měla představu, jaká je situace v jejich
kraji a zda se mají připravit na rozvolňování, nebo zpřísňování zavedených opatření. Do
skóre budou zabudovány pouze parametry, které si mtňe každý občan vyhodnotit a
spočítat z dostupných dat,


