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Úvodní slovo

Vážení partneři,

v dnešním světě, více než kdy 
v minulosti, je úspěšnost společnosti 
hodnocena nejen podle ekonomických 
kritérií, ale i podle toho, jak přistupuje 
ke společenské odpovědnosti. Prestiž 
společnosti je kromě jiných určována 
také podle toho, jak si všímá dopadů 
své činnosti na své okolí a ohlíží se 
na potřeby komunity, v níž působí.

Jakožto úspěšná společnost rozvíjíme 
naši schopnost tyto hodnoty vnímat 
a tam, kde to má smysl, se chceme 
angažovat. Je pro nás důležité klást 
důraz na hodnoty, vztahy a odpovědné 
jednání vůči společnosti a prostředí, 
kde působíme. Společenskou odpo-
vědnost vnímáme jako filozofii, která 
nám je inspirací a zároveň motivací pro 
další práci. 

Jsme rádi, že s takovýmto přístupem 
nejsme zdaleka osamoceni. Existují 
stovky firem, které se zabývají 
společenskou odpovědností. Některé 
podporují dostupnost sociálních služeb, 
dobrovolnictví svých zaměstnanců či 
pomáhají handicapovaným.

Ambruz & Dark/Deloitte Legal je 
jednou z předních advokátních kance-
láří v Česku, která má schopnost, vůli 
i odpovědnost kultivovat zdejší právní 
prostředí. Z tohoto důvodu je naší 

nejvýznamnější CSR aktivitou „Zákon 
roku“, každoroční anketa, která má 
podněcovat diskusi mezi českými 
podnikateli, politiky a veřejností 
o kvalitě právních předpisů a jejich 
dopadech na podnikatelské prostředí. 
Závěrečnou zprávu o čtvrtém ročníku 
ankety, která si soudě dle ohlasů podni-
katelů i právnické veřejnosti získává 
stále větší prestiž a uznání, právě držíte 
v ruce.

Zákon roku letos proběhl počtvrté, 
opět za většího zájmu podnikatelů 
i odborné veřejnosti než v letech 
předchozích. I letošní ročník ankety 
proběhl úspěšně za vzrůstajícího zájmu 
hlasujících firem, jejichž počet se oproti 
loňskému roku více než zdvojnásobil, 
a pozornosti médií.  Jsem přesvědčen 
o tom, že velkou zásluhu na uplynulém 
vydařeném ročníku Zákona roku máte 
i Vy, naši partneři.

Dovolte mi proto, abych Vám jménem 
organizačního výboru poděkoval za 
veškeré Vaše úsilí v rámci této naší 
spolupráce. Vaší podpory si vážíme 
a věříme, že nám zachováte přízeň 
i pro příští ročník.

Za organizační výbor Zákona roku

Tomáš Babáček,  
Ambruz & Dark/Deloitte Legal
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O anketě

Čtvrtý ročník ankety ZÁKON ROKU 
organizovaly advokátní kanceláře 
Ambruz & Dark/Deloitte Legal ve spolu-
práci s partnery ankety. Cílem ankety je 
přispět k diskusi mezi českými podni-
kateli, 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. 

Proces nominace
Letos poprvé měla nejširší veřejnost 
možnost posílat tipy na nominace 
Zákona/Paskvilu roku 2012 na webové 
stránce www.zakonroku.cz. V tomto 
ročníku rovněž poprvé vybírala nomi-
nace odborná nominační rada složená 
zejména ze zástupců právnických 
profesí. Nominace byly připraveny 
z relevantních kategorií právních před-
pisů na základě praktických zkušeností 
s jejich aplikací či s ohledem na jejich 
očekávaný dopad na podnikatelské 
prostředí ČR.

Přednost byla tradičně dávána před-
pisům, které mají očekávaný systémový 
dopad a vliv na široký okruh podni-
katelských subjektů. Nominovanými 
mohly být obecně závazné právní 
předpisy České republiky či Evropské 
unie, jež nabyly platnosti v uplynulém 
roce: ústavní zákony, zákony, vyhlášky 
ministerstev, nařízení vlády, směrnice 
a nařízení EU.

Nominovanými mohly být i nové 
mezinárodní smlouvy s dopadem 
na podnikatelské prostředí ČR. 
Nominovanými v kategorii Paskvil 
roku mohly být i právní předpisy, 
které v daném roce pozbyly platnosti 
zejména v důsledku zrušení Ústavním 
soudem ČR či Soudním dvorem EU. 
Jako autoři nominovaných právních 
předpisů byli uváděni jejich iniciátoři 
nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak 
významně přispěli. Respondenty ankety 
Zákon roku jsou podnikatelé, zástupci 
firem a další vybrané osobnosti 
českého hospodářství.
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Nominační rada

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D.,  právník (Katedra ústavního práva, PF UK), 
podnikatel

Mgr. Tomáš Babáček, LL.M.,  advokát, Praha (Ambruz & Dark/Deloitte Legal), 
předseda nominační rady

Mgr. Richard Baček, právník, Siemens, s.r.o.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.,  prezidentka Unie podnikových právníků ČR, o.s.,  

podnikový právník, Pražská energetika, a.s.
JUDr. Monika Čírtková, advokátka, Kolín
Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, Tábor, ředitel Pro bono aliance
Mgr. Štěpán Holub, advokát, Praha (Holubová - advokáti s.r.o.)
Mgr. Jan Januš, šéfredaktor, Právní rádce
Mgr. Bohumila Jelínková, právník, BILLA spol. s r.o.
Mgr. Vít Kovařík, právník, LBBW Bank CZ a.s.
JUDr. Jan Leščinský Ph.D., právník, Skanska a.s.
RNDr. Luděk Niedermayer, Director, Deloitte Advisory s.r.o.
Bc. Randy Novák, M.A., organizátor iniciativy ZrušmeZákon.cz
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Nominace Zákon roku 2012

KATEGORIE ZÁKON ROKU:

Autor: Evropská komise - GŘ pro spravedlnost a vnitřní věci/Ministerstvo spravedlnosti
 
Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci

Série zavedených opatření by mohla vést k etablování mediace v ČR jakožto jednoho z prově-
řených mimosoudních způsobů řešení sporů (stavění procesních lhůt v průběhu mediace, 
seznam a povinnosti mediátorů, dohled nad mediací). Na rozdíl od soudního nebo rozhodčího 
řízení není jedné ze stran vnuceno řešení proti její vůli, ale je průnikem zájmů obou stran. 
Stranám s konstruktivním přístupem se nabízí další možnost, jak efektivně a s nízkými náklady 
dosáhnout řešení sporu. 

Autor: Ministerstvo kultury
 
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání  
s církvemi a náboženskými společnostmi

Zákon odblokoval církevní majetek, což po mnoha letech konečně umožní řádnou péči o tento 
majetek. Zákon rovněž přispěje k rozvoji mnoha obcí, umožní investice ze strany podnikatel-
ského sektoru, obcí a krajů i rozvojové projekty ze strany samotných církví. Byť může být zákon 
v některých ohledech problematický, dosavadní stav byl právně i ekonomicky neudržitelný 
a vrcholně nehospodárný.

1. PODPORA MIMOSOUDNÍCH ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ SPORŮ  
(ZÁKON O MEDIACI)

2. ODBLOKOVÁNÍ CÍRKEVNÍHO MAJETKU UMOŽŇUJÍCÍ 
HOSPODAŘENÍ S NÍM
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Autor: Ministerstvo spravedlnosti
 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích

Nový občanský zákoník a s ním související předpisy posilují smluvní volnost stran, potažmo 
ochranu svobodné vůle (interpretační zásady, relativní vs. absolutní neplatnost právních 
jednání, forma právních jednání, dispozitivní vs. kogentní ustanovení, vnitřní uspořádání 
obchodních korporací atd.). Také systematika kodexu a odstranění dvojkolejnosti občanského 
a obchodního práva povedou, přes možné počáteční „porodní bolesti“, k obecnému zjedno-
dušení aplikace soukromého práva. 

Autor: Evropská komise - GŘ pro vnitřní trh a služby 
 
Směrnice 2012/17/EU, kterou se mění některé směrnice ve věci  
propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků

Dojde k propojení vnitrostátních obchodních rejstříků do jednotného rozhraní, aby si každý 
mohl jednoduše ověřit informace o svých obchodních partnerech z jiných států Unie. Podobně 
jako přijetí jednotného evropského patentu se jedná o klasický příklad nástroje, který může 
zlepšit využití potenciálu vnitřního trhu Unie. Jeho plné využití je přitom třeba zajistit hlavně 
dnes, kdy se některé státy Unie potýkají s ekonomickými problémy a schopnost firem rozšířit 
své podnikatelské aktivity za přiměřených nákladů do ostatních částí Unie může být zásadní pro 
jejich přežití a pro udržení zaměstnanosti.

 3. KONCEPČNÍ POSÍLENÍ SMLUVNÍ VOLNOSTI A SROZUMITELNOSTI 
PŘEDPISŮ (REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA) 

4. NÁSTROJE KE ZLEPŠENÍ FUNGOVÁNÍ VNITŘNÍHO TRHU UNIE 
(PROPOJENÍ OBCHODNÍCH REJSTŘÍKŮ)
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Autor: Ministerstvo financí 
 
Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů 
v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů a zákon č. 
502/2012 Sb., kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty

Nejistota ohledně výše sazby daně z přidané hodnoty měla dopad na naprostou většinu tuzem-
ských firem. Řada společností musela mít připravené varianty rozpočtů, ceníků, nabídek i smluv 
a být připravená změnit i svoje strategie a plány na rok 2013. Stav nejistoty (nejen v daňové 
oblasti) negativně ovlivňuje ekonomiku více než samotné nastavení výše zdanění. Důvody 
pro tuto nejistotu navíc nejsou ekonomického či faktického rázu, ale spočívají ve fungování 
politického systému.

1.  PŘIJÍMÁNÍ KLÍČOVÝCH ZÁKONŮ „ZA PĚT MINUT DVANÁCT” 
(PROSINCOVÝ DAŇOVÝ BALÍČEK)

Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj
 
Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon o veřejných zakázkách

Novela má přispět ke zvýšení informovanosti podnikatelské i široké veřejnosti o plánovaných, 
realizovaných a ukončených zadávacích řízeních, o obsahu uzavřené smluvní dokumentace 
a jejím následném dodržování či o působení subdodavatelů. Výsledek ukáže teprve praxe 
(mimo jiné s ohledem na výjimky, které zákon umožňuje), nicméně novela je v tomto ohledu 
rozhodně krokem správným směrem.

5. ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI PŘI ZADÁVÁNÍ  
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

KATEGORIE PASKVIL ROKU
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Autor: Ministerstvo zemědělství
 
Nařízení vlády č. 317/2012, kterým se stanoví formulář dokladu 
o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Nápoje s jedovaným metylalkoholem se do oběhu dostaly v důsledku kriminální činnosti 
několika subjektů a zásadního selhání státního dozoru. Nové regulační opatření (povinné vysta-
vování a předávání dokladu o původu mezi jednotlivými potravinářskými podniky) přeneslo do 
značné míry náklady na řešení selhání státu na podnikatele v potravinářském sektoru paušálně 
a bez omezení účinnosti. Navíc se zatím nezdá, že by náprava tohoto stavu směřovala s dosta-
tečnou intenzitou do oblastí, které stav zapříčinily.

2. NEADEKVÁTNÍ BYROKRATICKÁ ZÁPLATA NA SELHÁNÍ STÁTNÍHO 
DOZORU (POVINNÉ RODNÉ LISTY ALKOHOLU)

Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj
 
Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění o veřejných zakázkách 

Výsledkem 16 novel tohoto šest let starého zákona je stav, kdy zadavatelé i dodavatelé mají 
reálný problém se ve spleti povinností vyznat a zákonodárci zvažují další novelu, která má 
opravit nové nedostatky. Jako u jiných předpisů vede takové neustálé zpřesňování a zpřísňování 
paradoxně ke snížení právní jistoty. Stát i soukromá sféra musí spíše podporovat řádnou apli-
kaci stávajících předpisů skrz rozšiřování dobrých příkladů a důsledné potírání jejich porušování. 
Samotná rostoucí komplikovanost předpisu vede k omezení soutěže u veřejných zakázek, a tím 
i k neefektivnímu vynakládání státních prostředků.

3.  STÁLE VĚTŠÍ SLOŽITOST, NAMÍSTO PODPORY ŘÁDNÉ APLIKACE 
PŘEDPISŮ (NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH)
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Autor: Ministerstvo financí
 
Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon o dani z přidané 
hodnoty

Příjemce zdanitelného plnění nově ručí za odvod DPH v případě, kdy je poskytovatel zdani-
telného plnění označen za tzv. nespolehlivého plátce nebo když provede úhradu na jiný 
účet poskytovatele než účet registrovaný u správce daně. Stát tak na příjemce zdanitelného 
plnění přenáší část vlastní odpovědnosti za výběr daní, pochopitelně včetně s tím souvisejících 
nákladů.

Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 
Zákon č. 463/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., 
o úrazovém pojištění zaměstnanců

Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců z roku 2006 je opětovně posouvána. 
Pokud jednou dojde k řádnému přijetí předpisu, musí být tento uveden v život, už kvůli efekti-
vitě „zákonodárné služby“, kterou si platíme, a respektu k právu, které potřebujeme. Paralela 
s osudem služebního zákona z roku 2002 je zde zřejmá.

5.  PŘENÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI ZE STÁTU NA SOUKROMÉ SUBJEKTY 
(NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE DPH)

4.  OPAKOVANÉ ODSOUVÁNÍ ÚČINNOSTI JIŽ JEDNOU PŘIJATÝCH 
PŘEDPISŮ
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Proces hlasování

Od 15. ledna 2013 měla širší veřejnost 
možnost zasílat svoje tipy na nominace 
v anketě prostřednictvím webových 
stránek www.zakonroku.cz nebo 
profilu Zákona roku na sociální síti 
Twitter (@ZakonRoku). O konečných 
nominacích pak rozhodovala nomi-
nační rada. 

Nominace v obou kategoriích „Zákon 
roku“ a „Paskvil roku“ byly zveřej-
něny 18. března 2013 na webových 
stránkách www.zakonroku.cz 
a v dohodnutém rozsahu nominace 
zveřejnili i exkluzivní mediální partneři. 
V den začátku hlasování bylo rele-
vantním kontaktům z řad podnikatelské 
sféry a dalším osobnostem z databáze 
Ambruz & Dark/Deloitte Legal, Deloitte 
a dalších partnerů (cca 2500 kontaktů) 
rozesláno upozornění na zahájení 
hlasování. 

Oznámení o nominacích se dostalo 
k podnikatelské veřejnosti především 
díky našim partnerům, kteří oslovovali 
své členy a další partnery se žádostí 
o zapojení buď přímo nebo prostřed-
nictvím svých členských newsletterů 
a dalších marketingových materiálů.

Po dobu necelých dvou měsíců pak 
měli oslovení podnikatelé možnost 
zapojit se do hlasování a diskutovat 
o nominacích. Během této doby 
navštívilo webovou stránku 2356 
uživatelů, z nichž 423 se přímo zapojilo 
do ankety (téměř trojnásobek oproti 
předchozímu ročníku). Hlasování bylo 
uzavřeno 10. května 2013 a o šest 
dní později (16. května 2013) byly 
na webových stránkách www.zakon-
roku.cz zveřejněny konečné výsledky. Ty 
byly rovněž publikovány ve stejný den 
také exkluzivními mediálními partnery 
ankety. Následně byla prostřednictvím 
tiskové zprávy informována i další 
média.

Hlasování
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Výsledky

V prestižní anketě ZÁKON ROKU 2012, 
v níž hlasovalo více než 400 význam-
ných firem českého byznysu (celkem 
423 firem), byla nejlépe hodnocena 
směrnice Evropské komise 2012/17/
EU, která má za cíl propojit vnitro-
státní obchodní rejstříky jednotlivých 
členských zemí EU. Naopak za nejhorší 
legislativní počin loňského roku pova-
žují podnikatelé zákon, kterým se mění 
zákon o dani z přidané hodnoty, tzv. 
institut nespolehlivého plátce DPH. 

Podle zákona č. 502/2012 Sb. z pera 
Ministerstva financí ČR totiž nově 
příjemce zdanitelného plnění ručí za 
odvod DPH v případě, kdy je posky-
tovatel zdanitelného plnění označen 
za tzv. nespolehlivého plátce nebo 
když provede úhradu na jiný účet 
poskytovatele než účet registrovaný 
u správce daně. Institut nespolehlivého 
plátce se tedy netýká jen podnika-
telů, kteří se ocitnou na černé listině 
daňového úřadu, ale také firem, které 
se rozhodnou s nespolehlivými plátci 
obchodovat.
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Zákon roku 2012  
– Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí

%

1. Nástroje ke zlepšení fungování vnitřního trhu unie  
(propojení obchodních rejstříků)

25,3

2. Podpora mimosoudních způsobů řešení sporů  
(zákon o mediaci)

24,4

3. Koncepční posílení smluvní volnosti a srozumitelnosti před-
pisů (rekodifikace soukromého práva)

19,7

4. Zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek 16,5

5. Odblokování církevního majetku umožňující hospodaření s ním 14,1

Paskvil roku 2012  
– Nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí

%

1. Přenášení odpovědnosti ze státu na soukromé subjekty 
(nespolehlivý plátce dph)

37,4

2. Přijímání klíčových zákonů „za pět minut dvanáct”  
(prosincový daňový balíček)

32,4

3. Stále větší složitost, namísto podpory řádné aplikace před-
pisů (novela zákona o veřejných zakázkách)

11,5

4. Neadekvátní byrokratická záplata na selhání státního dozoru 
(povinné rodné listy alkoholu)

10,6

5. Opakované odsouvání účinnosti již jednou přijatých předpisů 8,1

Shrnutí výsledků  
ZÁKONA ROKU 2012
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Komentáře k Zákonu roku:

„Podnikatelé nejvíce ocenili legislativní 
počin, který jim dává naději, že bude 
vyřešen jeden z velkých problémů 
přeshraničního obchodního styku 
v rámci EU – zpřístupnění pravdivých 
a aktuálních informací o obchodních 
partnerech. Tato směrnice zavazuje 
Unii i členské státy k přijetí odpovídající 
legislativy, která by zajistila přímou 
komunikaci mezi obchodními rejstříky 
a snižuje administrativní a finanční 
zátěž podnikatelů i třetích stran,“ řekl 
předseda nominační rady ankety 
a advokát Ambruz & Dark/Deloitte 
Legal Tomáš Babáček.

„V době, kdy se řada států Evropské 
unie potýká s ekonomickou recesí, 
může přijatá směrnice o propojení 
obchodních rejstříků usnadnit řadě 
firem rozšíření svých podnikatelských 
aktivit za přiměřených nákladů do 
ostatních členských států. To může 
být zásadní pro jejich přežití a pro 
udržení zaměstnanosti,“ doplňuje člen 
nominační rady a ředitel Deloitte 
Advisory Luděk Niedermayer. 

„Vítězství evropské směrnice o propo-
jení obchodních rejstříků v anketě 
Zákon roku 2012 nás velmi těší. Přes 
400 českých podnikatelů tak ocenilo 
jeden z konkrétních výsledků dlouho-
dobé snahy Evropské komise snižovat 
administrativní zátěž, zvyšovat právní 
jistotu a zlepšovat fungování vnitř-
ního trhu v Evropské unii. Směrnice 
je součástí legislativního balíčku Akt 
o jednotném trhu, v jehož rámci 
Komise předložila řadu dalších nástrojů 
pro posílení vnitřního trhu a ekonomic-
kého růstu,“ řekl Jan Michal, vedoucí 
Zastoupení Evropské komise v ČR 
(Evropská komise je autorem vítězné 
směrnice v anketě Zákon roku 2012).

Komentáře k výsledkům 
ankety:
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Komentáře k Pasvilu roku:

„Nepřekvapuje nás, že tento zákon 
podnikatele rozčiluje a považují to za 
závažnou komplikaci v jejich podni-
kání. Tímto zákonem stát na příjemce 
zdanitelného plnění přenáší část 
vlastní odpovědnosti za výběr daní, 
pochopitelně včetně s tím souvisejících 
nákladů. Nelze se tedy divit, že podni-
katelé tento zákon přijali s nevolí,“ řekl 
předseda nominační rady ankety 
a advokát Ambruz & Dark/Deloitte 
Legal Tomáš Babáček. 

„Ukázalo se, že podnikatele v loňském 
roce trápily především daňové změny. 
A nebyl to jen nespolehlivý plátce. 
Také prosincový daňový balíček týkající 
se změn daňových sazeb od počátku 
letošního roku byl zkouškou nervů. 
Technická novela, jejíž schválení 
bylo mimochodem napínavé ještě tři 
pracovní dny před její platností, je 
navíc spojena s výrazným navýšením 
administrativy, které stojí čas i peníze, 
jež by mohly být investovány mnohem 
efektivněji. Pro živnostníky bez inter-
netu a on-line bankovnictví je navíc 
spojena s abnormální kreativitou,“ 
komentuje výsledky Eva Svobodová, 
generální ředitelka Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR.

„Zatímco by stát měl spíše uvažovat 
o přenášení některých svých kompe-
tencí do efektivnější soukromé sféry, 
tímto naopak přenáší na soukromou 
sféru odpovědnost bez jakékoliv 
kompetence. Výběr daní je jedním ze 
základních úkolů státu, ne podni-
katelů.“ říká Richard Baček, člen 
nominační rady a General Counsel 
společnosti Siemens ČR.

„Vzkaz českého byznysu v této 
anketě tuzemským zákonodárcům je 
jednoznačný: „Když už máte potřebu 
zvyšovat daně, naslouchejte i názorům 
průmyslu a leaderům (tahounům) 
české ekonomiky, dejte nám vědět včas 
a nezatěžujte nás se zbytečnou admi-
nistrativou,” řekla Monika Zahálková, 
výkonná ředitelka Institutu členů 
správních orgánů (CIoD).

„Výsledky ukazují, že české firmy 
nejvíce pálí nekoncepčnost některých 
změn ze strany státu, které významně 
ovlivňují jejich podnikání. Doufejme, že 
hlas podnikatelů vyjádřený prostřed-
nictvím této ankety přispěje ke zlepšení 
legislativního procesu v Česku a přinutí 
zákonodárce, aby se více zamysleli 
nad aktuálními problémy podnika-
telské sféry,“ říká Marie Brejchová, 
prezidentka Unie podnikových práv-
níků (UPP ČR) a vedoucí právní sekce 
Pražská energetika, a.s.
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Institut nespolehlivého plátce 
vznikl na základě celospolečenské 
poptávky po eliminaci úniků 
na dani z přidané hodnoty kona-
ných těmi plátci, kteří závažným 
způsobem porušují své daňové 
povinnosti. Obecně lze konsta-
tovat, že tohoto cíle je možné 
dosáhnout v zásadě dvěma 
základními přístupy, příp. jejich 
kombinací. První přístup v sobě 
zahrnuje rozšíření působnosti 
orgánů Finanční správy České 
republiky spojené s nutným 
navýšením počtu pracovníků. 
Druhým je přijetí takového 
opatření, které svým působením 
na daňové subjekty zavede praxi 
v jejich chování eliminující riziko 
daňových úniků. Institut nespo-
lehlivého plátce spadá do druhé 
kategorie. 

Jsme přesvědčeni, že se jedná 
o efektivnější cestu než zvyšovat 
počet státních úředníků a počet 
daňových kontrol v době nutné 
konsolidace veřejných financí.

 Druhá cesta umožňuje bez 
enormního zvýšení nákladů jak 
na straně daňových subjektů, tak 
na straně správce daně docílit 
zamýšleného chování daňových 
subjektů. Nadto hodnotit určitý 
instrument předtím, než dojde 
k jeho skutečné aplikaci, je 
poněkud předčasné, a to i z toho 
pohledu, že první nespoleh-
livý plátce byl zveřejněn teprve 
nedávno.

Zavedení tohoto institutu však 
samo o sobě nepřináší žádné 
povinnosti pro příjemce zdani-
telného plnění. Zákon o dani 
z přidané hodnoty neobsahuje 
povinnost kontrolovat, zda daný 
obchodní partner je nespoleh-
livým plátcem či nikoli. Pouze 
zde hrozí potenciální riziko 
ručení v případě, že tento subjekt 
nezaplatí daň z uskutečněného 
zdanitelného plnění, které však 
daňový subjekt může minima-
lizovat uhrazením daně přímo 
správci daně podle § 109a zákona 
o dani z přidané hodnoty.
  
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA, 

1. náměstek ministra financí ČR 
(24.5.2013)



18

5

2

5

2

14

0

Deníky

Rozhlas a TV

Zpravodajské servery

Ekonomické tituly

Odborný tisk

Odborné weby

Zákon roku 2012 - Mediální publicita

Partnery ankety v tomto roce byli 
Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR, Britská obchodní 
komora v ČR, Byznys pro společ-
nost, Czech Institute of Directors, 
Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR, Pro bono 
aliance a Unie podnikových právníků 
ČR (UPP ČR). Mediálními partnery byli: 
vydavatelství C.H. Beck a právní infor-
mační systém Beck-online, CSR fórum, 
Ekonom, Hospodářské noviny, iHNED.
cz, Právní rádce, ProbyznysInfo.cz, 
PubliCon a Trade News.

Publicita Zákona roku 2012 
v médiích

Anketa se letos opět setkala s mimo-
řádným ohlasem ze strany médií. 
Ve srovnání s předchozím ročníkem 
z hlediska kvantity mediálních výstupů 
publicita opět vzrostla z loňských 
24 výstupů na letošních 29 výstupů. 
Znatelný vzestup zaznamenala 
i z hlediska kvality jednotlivých výstupů 
vzhledem ke stále většímu zapojení medi-
álních partnerů. K tradičním partnerům 
Hospodářským novinám, Ekonomu se 
pro letošní ročník přidaly i další prestižní 
tituly z vydavatelství Economia: iDNED.cz, 
Právní rádce a Probyznysinfo.cz. 

Kromě Právního rádce se informace 
směrem k odborné právnické veřejnosti 
stejně jako v loňském ročníku dostala 
prostřednictvím titulů vydavatelství C.H. 
Beck (Soudní rozhledy, Právní rozhledy). 
V neposlední řadě se mezi mediální part-
nery přidaly i významné tituly CSR fórum, 
PubliCon a Trade News.

Vedle konečných výsledků tak letos byla 
poprvé věnována adekvátní mediální 
pozornost i samotnému vyhlášení 
nominací. Anketa pronikla i do audio-
vizuálních médií včetně kontinuálního 
vysílání zpravodajského kanálu ČT24 
a večerní relace Ekonomika24.  V této 
souvislosti bychom rádi poděkovali všem 
médiím, která o anketě informovala, 
a zejména pak šéfredaktorovi Právního 
rádce a členovi nominační rady ankety 
Mgr. Janu Janušovi pro jeho entuziasmus 
a publikované názory a články o anketě. 

Spolupráce s partnery 
a mediálními partnery
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Řekli o anketě  
Zákon roku
„Při výběru nominovaných předpisů 
se zřetelně ukázalo, že řada právních 
norem je ambivalentní povahy – najdeme 
v nich aspekty dobré i špatné. Často se 
stává, že původně správná myšlenka 
je nedokonale realizována, právní 
předpisy trpí nevyrovnanou kvalitou. 
Nominace také ilustrují tradiční slabiny 
našeho legislativního procesu: odkládání 
řešení různých problémů, schvalování 
zákonů na poslední chvíli, nekoncepč-
nost a nevhodné načasování či zacílení 
právních norem. Do budoucna vidím jako 
stěžejní otázku k diskusi míru, s jakou má 
stát zasahovat do soukromoprávních 
vztahů a regulovat různé oblasti života 
občanů i podnikatelských subjektů.“  
členka nominační rady a advokátka 
Monika Čírtková.

„Z nominací „Zákona roku“ lze pozo-
rovat několik zajímavých aspektů. Mezi 
navrženými předpisy se objevují zejména 
koncepční změny, které mají dlouhodobý 
význam pro zkvalitnění právní jistoty, 
přehlednosti a srozumitelnosti právního 
prostředí jako celku. V roce 2012 se tak 
podařilo dostat dlouho očekávaný systém 
do celé oblasti soukromého práva. 
Odblokování církevního majetku zase 
zajistí, že bude možné plnohodnotně 
hospodářsky využít další kus povrchu naší 
země. Je zajímavé pozorovat, že mezi 
zbylými nominovanými legislativními 
úspěchy jsou předpisy, které mají svůj 
původ v EU, jako zákon o mediaci nebo 
propojení obchodních rejstříků.“ 
člen nominační rady a advokát Štěpán 
Holub.

„Bylo opravdu těžké vybírat mezi 
předpisy, které mnohdy představují jak 
krok dopředu ke zjednodušení legislativ-
ního rámce podnikatelského prostředí, 
tak současně i nějaký ten úkrok zpět. 
Celá řada nových norem má dobrou 
myšlenku, ale provedení formou přija-
tého předpisu je horší. Je pak obtížné 
dospět k závěru, zda je to plus nebo 
mínus. Jednoznačně ale mezi účastníky 
panelu rezonovalo, že jakýkoliv příspěvek 
k odstranění zbytečně byrokratické 
zátěže pro podnikání je krokem dobrým 
směrem a že zákonodárci by se měli do 
budoucna soustředit na to, aby takové 
úpravy byly kvalitně zpracované a, 
pokud možno, přijímané s dostatečným 
časovým předstihem.“ 
člen nominační rady a vedoucí  
právního oddělení Siemens  
Richard Baček.

„Jsem ráda, že se Unie podnikových práv-
níků mohla letos do ankety Zákon roku 
zapojit, neboť podnikovým právníkům jde 
o kultivaci právního prostředí a kvalita 
legislativy je jedním z předpokladů. 
Anketa pomohla k uvědomění si různosti 
názorů. Moji kolegové se do debaty 
zapojili a jejich nominace byly různorodé 
a někdy i protichůdné.  Osobně jsem si 
uvědomila, že postrádám jednu kate-
gorii, a to „Nepřijatý zákon roku“. Chybí 
mi totiž zákon o státní službě. Troufám si 
říct, že nejen mně…“  
prezidentka Unie podnikových práv-
níků a vedoucí právní sekce  
Pražské energetiky Marie Brejchová.
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