
Zákon roku 2016
Právo pro byznys



Projekt mapuje přínos 
legislativy pro české 
podnikatelské prostředí. 
Hledáme právní 
předpisy, které pozitivně 
ovlivňují současné české 
podnikání.
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Zákon roku je společným projektem firem, asociací 
a dalších subjektů angažujících se v oblasti úrovně 
regulace českého podnikání. Mapuje nové počiny 
českých či evropských zákonodárců a v anketě 
vyhlašuje právní předpisy, které mají pozitivní dopad 
na byznys. Chceme rozvířit stojaté vody a podnítit 
širokou debtatu mezi odbornou veřejností. Ambicí 
projektu je být nepřehlédnutelnou obsahovou 
iniciativou sdružující pohledy respektovaných 
odborníků na českém trhu.

Anketu Zákon roku organizuje Deloitte Legal 
ve spolupráci s partnery z oblasti podnikatelské 
a právnické obce. Cílem ankety je přispět k diskusi 
mezi českými podnikateli, politiky a veřejností 
o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém 
roce a jejich dopadu na podnikatelské prostředí 
v České republice a obecně o úrovni právního 
prostředí v ČR.



Zákon roku 2016  | Právo pro byznys

2

Projekt se pyšní novým designem webových stránek  
www.zakonroku.cz. Jejich hlavní součástí je kvalitní a relevantní 
obsah – články, komentáře a názory. Autority z oblasti práva, 
advokacie a podnikatelského prostředí tu dostávají prostor pro 
své texty, které jsou tematicky spojené s podtitulem Právo pro 
byznys. Autoři tu mají možnost vyjádřit se k tvorbě „mantinelů“ 
českého podnikatelského prostředí, případně se zapojit do diskuse 
nad aktuálními problémy. 

Vytváříme platformu, která má být hlasem odborné veřejnosti 
směrem k předkladatelům zákonů. Publikovaný obsah je podporo-
ván v médiích, na sociálních sítích a v dalších vhodných kanálech. 
Svůj článek tu zveřejnili například soudce nejvyššího správního 
soudu Karel Šimka, šéfka legislativního odboru Hospodářské 
komory ČR Markéta Schormová, prezidentka Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR Marta Nováková nebo advokát Deloitte 
Legal Tomáš Babáček (viz níže).

Stěžejní aktivitou projektu Zákon roku byla i letos stejnojmenná 
anketa. Nejprve bylo nominační radou na konci března 2017 
vybráno šest relevantních právních předpisů. O těch pak do konce 
května 2017 hlasovala odborná veřejnost. Výsledky ankety jsme 
vyhlásili za účasti odborné veřejnosti i autorů zákonů na speciál-
ním eventu 21. 6. 2017.

Obsahová platforma  
Právo pro byznys

8. ročník ankety  
Zákon roku 2016

„Cílem ankety je přispět 
k diskusi mezi českými 
podnikateli, politiky 
a veřejností o kvalitě 
právních předpisů přijatých 
v uplynulém roce a jejich 
dopadu na podnikatelské 
prostředí v České republice 
a obecně o úrovni právního 
prostředí v ČR.“

http://www.zakonroku.cz/
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Mediálním partnerem projektu se staly Hospodářské noviny. Proč? 
Jedná se o nejčtenější deník zacílený na podnikatele a manžery 
firem. Právě na jeho stránkách jsou čtenáři o projektu pravidelně 
informováni. V průbehu hlasování ve velké anketě tu každý týden 
vycházel celostránkový seriál o jednotlivých nominacích, doplněný 
komentáři, čísly a dalším obsahem. 

Jako druhý mediální partner byl zvolen elektronický deník  
Epravo.cz, který je obecně považován za nejrespektovanější 
médium v oblasti práva. V rámci tohoto online média jsou pravi-
delně promovány názory a pohledy autorů, kteří publikují na plat-
formě Zákon roku – Právo pro byznys.

Mediální partneři

Mediální ohlas ankety

17 
článků

34 
článků

3 
články

12 
článků

Tisk (deníky 
a časopisy)

Internetová 
média

Agenturní 
zpravodajství

Příspěvky 
na platformě 

Právo pro 
byznys 
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Výsledky ankety Zákon roku 2016

1.

Bohatství otevřených dat
(Zveřejňování otevřených dat dle novely zákona o svobodném přístupu k informacím – „open data“)

Veřejné orgány musí napříště informace ze svých veřejnosti přístupných evidencí, registrů a rejstříků automaticky zpřístupňo-
vat jako tzv. otevřená data, tedy dálkově přístupná a strojově čitelná data, přičemž není nutno o ně jednotlivě žádat. Bohatství 
těchto databází tak bude použitelné jak pro podnikání, tak třeba studium či k efektivnější kontrole fungování státu.

26,4 %

2.

Narovnání podnikatelského prostředí a zefektivnění státní správy
(Elektronická evidence tržeb – „EET“)

EET je součástí procesu digitalizace a modernizace státní správy. Efektivnější výběr daní pak může narovnávat podnikatelské 
prostředí, v některých oblastech  dlouhodobě pokřivované  krácením daní. Je diskutován poměr mezi těmito očekávanými 
přínosy a náklady zejména pro drobné podnikatele, dále dopad na základní práva a na ochranu dat. Také je diskutován způsob 
provedení, třeba zahrnutí transakcí platebními kartami, jež jsou už teď digitálně evidované, nebo hektická a často nekonsis-
tentní výkladová praxe.

20,3 %

3.

Veřejné zakázky méně administrativně náročné
(Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – „transparentnost a kvalita“)

Nová úprava snižuje administrativní náročnost veřejného zadávání, předpokládá také jeho postupnou elektronizaci. Poskytuje 
větší prostor pro posuzování nabídek podle celkové výhodnosti a nikoliv pouze ceny, přináší také větší flexibilitu pro úpravy 
vytendrovaných smluv. Na některých místech administrativy zase přibylo a je také diskutován dopad zavedení nevratného 
poplatku 10 000 Kč za podnět k zahájení řízení. Jinak je ale třeba vyzdvihnout důkladnou přípravu zákona, vyváženě zohled-
ňující řadu protichůdných zájmů. Podařilo se také zabránit mnoha pokusům o „pozlacování“ nad rámec unijních směrnic a 

prosadit posun k liberálnějšímu prostředí veřejného zadávání. Praxe ukáže, jak zadavatelé nový rámec využijí.

16,4 %
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4.

Nové zákony pro podnikatele: Méně znamená více!
(Malá novela občanského zákoníku – „změna nového zákona“)

Novela řeší jen zřejmé nedostatky a odstraňuje zbytečnou administrativu, např. plnou moc pro notářský zápis stačí úředně 
ověřit, kolektivní statutární orgán nemusí určovat zástupce pro jednání vůči zaměstnancům apod. Občanský zákoník se tak v 
zásadě podařilo ubránit větším změnám, na které nenazrál čas a kde je třeba otázky řešit hlavně praxí a soudním výkladem. 
Jestli je jedna věc, kterou podnikatelé potřebují, je to právě stabilita a předvídatelnost právního prostředí.

16,1 %

5.

Zrušený zákon, dobrý zákon
(Zrušení devizového zákona – „zrušení starého zákona“)

Devizový zákon byl součástí našeho právního řádu od roku 1995. S postupující liberalizací vztahů se zahraničím byly odbou-
rány překážky mezinárodního obchodu a postupně související povinnosti zrušeny nebo ustanovení přesunuta do jiných 
zákonů. Nyní došlo k zrušení zbylého, téměř vyprázdněného devizového zákona bez náhrady. Díky za každé zpřehlednění 
právního řádu.

15,0 %

6.

Podnikatelské know-how aneb dokážeme se chránit před špionáží?
(Směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a obchodního tajemství)

Směrnice sjednocuje úroveň ochrany obchodního tajemství v Unii. Ta je zatím roztříštěná a slabší články ohrožují zbytek 
vnitřního trhu v boji proti krádežím a obchodní špionáži. Úprava řeší neoprávněné získání, využití a zpřístupnění obchod-
ního tajemství, náhradu škody, obranu proti zneužití ochranných opatření v konkurenčním boji, vymezuje, kdy může dojít k 
prolomení obchodního tajemství třeba při práci investigativních novinářů a v rámci ochrany whistleblowers. Cílem je podpořit 
investice evropského byznysu do inovací.

5,8 %
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Galerie fotografií z předávání cen autorům 
v anketě oceněných zákonů

První místo v anketě Zákon roku 2016 si odnesli zástupci Ministerstva 
vnitra ČR za legislativu podporující otevřená data. Na snímku 
zleva Národní koordinátor pro otevřená data Michal Kubáň spolu 
s Vítem Šťastným, ředitel legislativního odboru. Ocenění předával 
místopředseda České advokátní komory Robert Němec.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy František Chaloupecký 
předal ocenění za třetí místo v anketě Vlastimilu Fiedlerovi, 
náměstkovi z ministerstva pro místní rozvoj.

Druhé místo pro EET. Náměstkyně ministra financí Alena 
Schillerová děkuje za autory a odpovídá na otázku moderátorovi 
akce Dominiku Hrodkovi z Deloitte Legal.

Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu, Marta Nováková, 
přibližuje, jak podnikatelé vidí současnou českou legislativu…
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… a na stejné téma promluvil také František Chaloupecký ze Svazu 
průmyslu a dopravy.

Marta Nováková (Svaz obchodu a cestovního ruchu) se zdraví 
s Jaroslavem Kramerem (Economia), Hanou Rýdlovou a Robertem 
Němcem (oba ČAK). 

07 O otevřených datech diskutují Michal Tošovský z Fondu Otakara 
Motejla a předseda Nominační rady ankety Zákon roku a partner 
Deloitte Legal Tomáš Babáček (zleva).

Náměstek ministra spravedlnosti Michal Franěk v debatě 
s Markétou Schormovou z Hospodářské komory (zcela vpravo).
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Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., advokát, Ambruz & Dark Deloitte 
Legal, předseda nominační rady ZR

Mgr. Richard Baček, právník, Siemens, s.r.o.

JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových 
právníků ČR, z.s., podnikový právník, PRE, a.s.

JUDr. Monika Čírtková, advokátka, vlastní praxe

Ing. Radek Hacaperka, generální ředitel, CECED CZ – Sdružení 
evropských výrobců domácích spotřebičů

PhDr. Marek Hlavica, výkonný ředitel, Asociace komunikačních 
agentur

Mgr. Štěpán Holub, advokát, Holubová advokáti s.r.o.

Ing. František Chaloupecký, viceprezident zodpovědný 
za oblast legislativy, Svaz průmyslu a dopravy

Mgr. Miroslav Chochola, MBA, předseda představenstva / CEO 
EPRAVO.CZ, a.s.

Mgr. Bohumila Jelínková, právník, BILLA spol. s r.o.

Mgr. Veronika Ježková, ředitelka Pro bono aliance a vedoucí 
týmu AdvoCats for Women

Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, Havel, Holásek & 
Partners, VŠ učitel na PrF UK, člen Legislativní rady vlády

Mgr. Jaroslav Kramer, šéfredaktor odborného měsíčníku Právní 
rádce

Mgr. Zdeněk Mandík, vedoucí Legislativně-právního oddělení 
Svazu měst a obcí České republiky

Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA, daňový poradce, ředitelka 
v daňovém oddělení, Deloitte Advisory s.r.o.

Mgr. Martina Mikolášková, právník, Transparency International 
– Česká republika, o.p.s.

Ing. Jiří Nesrovnal, člen prezidia, Komora daňových poradců ČR

Ing. Marta Nováková, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního 
ruchu

JUDr. Markéta Schormová, vedoucí oddělení legislativy, 
informací a poradenství Úřadu Hospodářské komory ČR

JUDr. Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu, Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků ČR

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce, Nejvyšší správní 
soud

Ing. Monika Zahálková, výkonná ředitelka, Czech Institute of 
Directors (CIoD)

Členové Nominační rady
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K druhému místu, kde se umístilo EET
„ Jsem ráda, že byl zvolen zákon, který může takovýmto 
způsobem působit na podnikatelskou veřejnost a zlep-
šit její informovanost,“ komentovala výsledky Marta 
Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestov-
ního ruchu a viceprezidentka Hospodářské komory 
ČR. (iHNed.cz)

„Ukázalo se, že velká řada podnikatelů tento zákon 
podporuje,“ řekla náměstkyně ministerstva financí 
Alena Schillerová.  
(Hospodářské noviny)

„Umístění zákona o evidenci tržeb mezi těmi nejlepšími 
na základě hlasování podnikatelské veřejnosti mě velice 
těší. Ukazuje se tím, že hysterie kolem zavedení EET, 
zejména ze strany opozičních politiků, byla jen uměle 
nafouknutá bublina bez reálného opodstatnění. EET 
totiž funguje a rovná podnikatelské prostředí,“ uvádí 
ministr financí Ivan Pilný.

Řekli o anketě
Nominace
„Vnímáme takové ocenění jako obrovskou satisfakci, 
s ohledem na to, kdo všechno a z jakých pozic nový 
zákon původně kritizoval,“ komentovala nominaci 
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 
„Zejména nás těší, že jsme byli nominováni díky 
záměrnému zjednodušení a zrychlení celého procesu 
zadávání zakázek,“ dodává.  
(Hospodářské noviny)

„Novela splnila přesně to, proč byla realizována, tedy 
odstranila nedostatky občanského zákoníku technic-
kého charakteru, které vyplynuly z praxe a zbytečně 
vyvolávaly četné konfliktní situace,“ uvádí právnička 
Veronika Ježková z organizace Pro bono aliance, 
která propojuje právníky s lidmi, kteří potřebují 
pomoc. (iHNed.cz)

Vyhlášení a první místo
„V datech vidím velký potenciál. Jak pro výzkum, tak 
i pro podnikání,“ řekl předseda nominační rady advo-
kát Tomáš Babáček z Deloitte Legal podle kterého 
má Česko v digitalizaci veřejného sektoru stále co 
dohánět. „O to důležitější je, že se téma popularizuje,“ 
uzavírá. (Hospodářské noviny)

„Výsledky ukazují, že podnikatelská veřejnost vítá 
legislativní změny, které vedou ke kultivaci a narovnání 
podnikatelského prostředí, transparentnosti veřejné 
sféry a minimalizaci zbytečné byrokracie,“ řekl místo-
předseda České advokátní komory Robert Němec. 
(Lidové noviny)
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Děkujeme  
partnerům projektu
Partneři:

Mediální partneři:
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  Výběr článků publikovaných  
na platformě www.zakonroku.cz za  
duben–červen 2017

Regulace bude víc. A podnikatelé můžou zásadně ovlivnit, 
jaká bude
Autor: Tomáš Babáček, Právník, Deloitte Legal
Čeští podnikatelé už zažili několik legislativních smrští – po revo-
luci, pak při vstupu do EU. Aktuálně zažívají další, hlavně v oblasti 
daňové (kontrolní hlášení, EET a BEPS), boje proti organizovanému 
zločinu (sběr a výměna citlivých informací mezi orgány), digitální 
(osobní údaje, copyright) nebo životního prostředí (obnovitelné 
zdroje a oběhové hospodářství). V aktuální vlně nových předpisů 
tak už Češi do velké míry kopírují trendy ostatních vyspělých zemí. 
I v nich je regulace pro podnikatele obecný problém, který jedno-
značně nezmizí.

Jiří Nesrovnal: „EET, ne aneb Kdeže jen ty zákony roku jsou, 
kdeže mohou být?“
Autor: Jiří Nesrovnal, Vedoucí sekce DPPO, Komora daňových 
poradců ČR
Musím se přiznat, že jsem se poctivě snažil najít zákon, který 
bych mohl s čistým svědomím navrhnout jako zákon roku 2016 
v oblasti, ve které se pohybuji, to je oblast daní, účetnictví, resp. 
obecně práva a podnikatelského prostředí. Bohužel jsem žádnou 
takovou normu nenašel a nenavrhnul jsem nic. Naopak z opač-
ného spektra bych měl hned několik kandidátů (nejhorší zákon 
roku se však již v tomto ročníku nenavrhuje). 

Marta Nováková: „EET, ano.“
Autor: Marta Nováková, Prezidentka, Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR
Hodnocení přínosů z hlediska státu a celé společnosti. Zákon 
o elektronické evidenci tržeb (EET) přispívá zásadním způsobem 
k další digitalizaci státní správy, stejně jako ke zlepšení efektivity 
komunikace podnikatelů se státní správou. Zákon zefektivňuje 
výkon státní správy užitím moderních nástrojů, prováděných 
pracovníky finančních úřadů. Zavádí další stupeň elektronizace 
daňové evidence v souladu s celkovou digitalizací státní správy.

Jaké byly zákony v roce 2016?
Autor: Miroslav Chochola, Předseda představenstva, EPRAVO.CZ
V roce 2016 vyšlo ve Sbírce zákonů celkem 466 publikací. Stačí jen 
namátkou připomenout některé z nich: nový zákon o zadávání 
veřejných zakázek, nový zákon o spotřebitelském úvěru, nový 
zákon o centrální evidenci účtů či nový zákon zákon o hazardních 
hrách. Proměnil se zákon o trestní odpovědnosti právnických 
osob, trestní zákoník i trestní řád.

Regulace trhu práce – brzda nebo vzpruha – a komu vlastně 
slouží
Autor: Markéta Schormová, Vedoucí oddělení legislativy, infor-
mací a poradenství, Hospodářská komora ČR
Zaměstnavatelé se předhánějí v nabídkách při náboru nových 
spolupracovníků. MPSV má nutkavou potřebu do trhu práce 
zasahovat. Přínos je diskutabilní, podnikatelskému prostředí ubírá 
na konkurenceschopnosti. Podívejme se na dvě oblasti. První je 
regulace mzdy v soukromém sektoru a druhou je nesystémová 
novelizace pracovněprávní legislativy.

Zákon roku – Právo pro byznys: 
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Malý velký kodex správního trestání
Autor: Veronika Ježková, Ředitelka, Pro bono aliance
Rok 2016 s sebou co do kvalitních norem nepřinesl zrovna příliš 
významného. Mezi všemi těmi politicky a populisticky zneužíva-
nými zákony se však objevil jeden velký legislativní počin, který 
je svým obsahem rozhodně normou s ambicí nastavit novou 
moderní koncepci správního trestání, a stát se právním základem 
pro tuto v minulosti velmi opomíjenou oblast.

Novela občanského zákoníku: malá, ale dobrá
Autor: Monika Čírtková, Advokátka, vlastní praxe
Na zákon roku 2016 byla kromě jiných legislativních počinů nomi-
nována i novela občanského zákoníku, provedená zákonem č. 
460/2016 Sb. Vzhledem k tomu, že šlo o první novelizaci rozsáh-
lého kodexu, jistě si zaslouží bližší pozornost. Z hlediska podni-
katelského prostředí totiž přinesla novela několik vítaných změn, 
resp. spíše „oprav“ toho, co přinášelo aplikační potíže.

Právní pojistky před přijímáním nesmyslů fungují
Autor: Radek Hacaperka, Generální ředitel, CECED CZ
Několik poznámek k přípravě dvou klíčových odpadových zákonů – 
zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Chybí moderní návod pro správu a řízení firem
Autor: Monika Zahálková, Výkonná ředitelka, Czech Institute of 
Directors
Problematika corporate governance se zabývá podnikatelskou pod-
statou fungování firmy, protože přispívá k řešení klíčových vztahů mezi 
majiteli, vedením společnosti, zaměstnanci a jinými zainteresovanými 
skupinami, a to i včetně zákazníků společnosti. Aby problematika 
corporate governance mohla být srozumitelně strukturována, a aby 
rovněž dobře souzněla s konkrétními podmínkami platného právního 

rámce, je postavena na právním základě. Je tedy podpořena jasnými 
zákony, předpisy či směrnicemi, ale zároveň se opírá o kodexy a dopo-
ručení. Jakou roli hrají tyto neobligatorní dokumenty, jak je chápat, 
do jaké míry je respektovat – to bývají častá témata diskusí.

Kup tyčinku, vyhraj Zeměkouli
Autor: Marek Hlavica, Chairman, Asociace komunikačních agentur
Co zajímá komunikační průmysl? Soutěžení… Nominace našeho 
průmyslu neprošla do konečného hlasování ankety Zákon roku. 
Inu, jsme zvyklí. Reklama a komunikace není zrovna legislativní 
buldozer. Nicméně změna zákona č. 202/1990 Sb. by neměla ujít 
pozornosti všech, kterým záleží na svobodě trhu. Do finálního 
klání se naopak probojoval nominant v podobě Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, který sice usnadnil soutěžení na kvalitu, ale 
spíše chrání zadavatele proti nařčení.

Investiční pobídky – v zajetí jediného iča
Autor: Richard Baček, General Counsel společnosti Siemens pro 
Česko, Moldavsko, Rumunsko a Slovensko, Siemens
Investiční pobídky jsou kontroverzní téma. Jedni jsou přesvědčeni, 
že zásadním způsobem pomáhají vytvářet nová pracovní místa, 
čímž přispívají k růstu celé ekonomiky. Druzí namítají, že vytvářejí 
nerovné podmínky na trhu a představují prospěch pouze úzké 
skupiny za peníze všech daňových poplatníků.

Liberální, anebo korporativní stát?
Autor: Karel Šimka, Soudce, Nejvyšší správní soud ČR
Otázka zní, zda chceme svět liberální možná občas rizikové ekono-
miky, avšak s potenciálem dlouhodobého vysokého růstu a odolné 
vnějším vlivům. Nebo zvolíme svět přehledných vztahů, kde má 
sice spotřebitel „jistoty“ dané regulacemi, ovšem pestrost nabídky 
klesá a trh je rozdělen mezi „tlusté kocoury“.
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A project mapping the contribution of legislation to the 
Czech business environment. We are looking for legal regu-
lations that have made a positive impact on current Czech 
business.

The Act of the Year is a joint project of companies, associations 
and other entities engaged in the quality of Czech business 
regulation. It maps the latest endeavours of Czech and EU 
legislators and, following a survey, releases a ranking of legal 
regulations with a positive impact on business. The project 
aspires to be a highly visible content initiative uniting the views 
of distinguished experts on the Czech market.

Media partners include the esteemed Hospodářské noviny 
daily, which is the most widely read media platform aimed at 
entrepreneurs and managers. It brings regular information 
about the project to its readers and, during the vote in the prin-
cipal survey, it released a weekly series of page-long features 
about individual nominations, including commentaries, figures 
and other content. Another media partner is Epravo.cz, which 
is the most highly esteemed media platform in the legal field. It 
promotes the views and perspectives of the authors of artic-
les published as part of the Act of the Year – Law for Business 
platform.

Summary in English
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z oblasti řízení rizik a daňových a souvisejících služeb vybraným klientům. Tyto firmy jsou členy Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“). Každá 
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odborných služeb na konkrétních územích prostřednictvím dceřiných a přidružených společností, případně 
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Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná 
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