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Zákon roku je společným projektem firem, asociací 
a dalších subjektů angažujících se v oblasti úrovně 
regulace českého podnikání. Zákon roku mapuje nové 
počiny českých či evropských zákonodárců a v anketě 
vyhlašuje právní předpisy, které mají pozitivní dopad 
na byznys. Usiluje o rozvoj debaty mezi odbornou 
veřejností – ambicí projektu je být nepřehlédnutelnou 
iniciativou sdružující pohledy respektovaných 
odborníků na českém trhu. Anketu Zákon roku
2018 organizuje advokátní kancelář Deloitte Legal ve 
spolupráci s partnery z oblasti podnikatelské
a právnické obce, pod záštitou Hospodářské komory 
ČR a České advokátní komory.

Již 10 let ukazujeme, jaké 
právní předpisy pozitivně 
ovlivňují růst českého 
podnikání
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“ “ “
Praha, 26. února 2019 – Odborná veřejnost může už podesáté 
vybrat Zákon roku. Začalo jubilejní hlasování v anketě o nejlepší 
právní předpis, soubor zákonů nebo legislativní počin, který má 
pozitivní dopad na podnikání v Česku. Letos nominační rada 
vybrala tři právní počiny. Hlasující navíc budou moci zvolit i vítěze 
v nové kategorii Vykřičník. Výsledky budou vyhlášeny 16. 4. 2019.  

Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost Deloitte 
a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu opět převzaly 
Hospodářská komora ČR a Česká advokátní komora. V nominační 
radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání. 
Společně do veřejného hlasování poslaly tři nominované:  

 • Předvídatelné podnikatelské prostředí: balíček oběhového 
hospodářství EU vytvářející dlouhodobou koncepci evropského 
hospodářství 

 • Funkční infrastruktura: změna zákona o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

 • Nástroje pro zdravou konkurenci: změna zákona o ochranných 
známkách 

Deloitte Legal pro jubilejní ročník zavedl také novou kategorii 
s názvem Vykřičník. V ní bude moci hlasující veřejnost nominovat 
zákon, který například čeká dlouho na projednání, nebo naopak 
existuje v české legislativě zbytečně a měl by se zrušit. Nominovat 
bude možné i pozitivní nebo negativní změnu v legislativním 
procesu. 

Tisková zpráva
Startuje již desátý ročník 
ankety Zákon roku 

„V roce 2018 došlo v Česku objektivně 
k legislativnímu zpomalení. V letech 
2016 a 2017 vycházelo ročně kolem 
550 předpisů či mezinárodních smluv, 
v roce 2018 to bylo necelých 400. 
Můžeme se bavit o tom, jestli je to dobře, 
nebo špatně, jestli třeba neodkládáme 
problémy, které je třeba řešit,“ říká Tomáš 
Babáček, předseda Nominační rada 
ankety Zákon roku a partner Deloitte 
Legal. 

„V transponované evropské legislativě 
se objevilo hned několik zásadních 
právních předpisů, nicméně nás nejvíce 
zaujala dílčí novela zákona o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury, která vznikla z iniciativy 
poslanců za účelem zkrácení procesu 
povolování nejvýznamnějších staveb 
dopravní infrastruktury, zejména dálnic 
a železnic. Rychlejší stavba dálnic, to 
je beze sporu problém, který trápí 
téměř každého podnikatele, a my jsme 
přesvědčeni, že tato novela může rychlost 
tolik potřebné výstavby dálnic skutečně 
urychlit,“ říká Vladimír Dlouhý, prezident 
Hospodářské komory ČR. 

„V zájmu ochrany spotřebitele, 
v boji proti praní špinavých peněz 
a daňovým únikům neustále roste 
množství nákladných administrativních 
a regulatorních povinností pro 
podnikatelskou veřejnost. Stát 
místo toho, aby zlepšoval své služby 
podnikatelům např. zjednodušováním 
administrativní zátěže, zjednodušováním 
daňového systému a zrychlením 
vyřizování administrativních povolení, 
prostřednictvím regulace, v podstatě 
přenáší svoji odpovědnost na soukromé 
subjekty (např. GDPR, DAC5, EET apod.).  
To ohrožuje zejména malé a střední
podniky, které nejsou schopny 
zaměstnávat další a další administrativní 
personál nebo vynakládat další 
prostředky na externí služby. Tím se
dostávají do významné soutěžní 
nevýhody s velkými a globálními hráči,“ 
dodává Robert Němec, místopředseda 
České advokátní komory. 
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“„Nominace Balíčku o cirkulární 
ekonomice do soutěže Zákon roku 
vyvolala silnou diskuzi i v rámci odborné 
komise. Není totiž možné zatím hodnotit 
dopady, protože se jedná o aktivitu,
která nás teprve čeká, ale která zároveň
prakticky přináší významnou 
restrukturalizaci evropské ekonomiky
z podoby, ve které je dnes. Cílem je tedy 
díky soutěži upozornit i na nutnost 
pevného dohledu nad jeho skutečnou 
implementací do české legislativy, protože 
může jak pozitivně, tak negativně ovlivnit 
podnikatelské prostředí, a to právě dle
toho, jak dobře se nám podaří celý 
proces ohlídat vůči tlakům
s jednostrannými zájmy,“ komentuje 
první nominaci Soňa Jonášová, 
ředitelka Institutu Cirkulární 
Ekonomiky. 
 

Hlasování probíhá fyzicky v prostorách jednotlivých partnerů, 
organizátora a na webu www.zakonroku.cz. 

U příležitosti 10. ročníku ankety Zákon roku vydal Deloitte Legal 
publikaci, ve které Vám přinášíme výběr inspirativních názorů 
a analýz o regulaci podnikání. Přečtěte si, jak se regulace v roce 
2019 vytvářela a jak se bude měnit ve světle nových technologií, 
jak regulace může podporovat inovace a prosperitu a zároveň 
efektivně chránit další legitimní potřeby společnosti. V publikaci 
najdete i to, jak využít a podporovat potenciál evropské integrace 
a jaká zlepšení může přinést sama česká společnost.

Budoucnost
regulace

Publikaci Budoucnost regulace si můžete stáhnout zde »

Tomáš Babáček, Deloitte Legal, předseda Nominační rady 

Současná doba evropská je jiná a čeští podnikatelé potřebují 
fungovat jinak, než fungovali dřív, aby z ní vytěžili maximum. Aby
v ní plně rozvinuli svůj potenciál a pevně do ní otiskli českou stopu. 

Doba evropská 
a doba inovační

„Evropské předpisy neřeším. Směrnice upečené 
v Bruselu už neovlivním a jsou vlastně o ničem, 
dokud nebudou převedené do českých závazných 
předpisů. A české předpisy jsou vlastně taky 
o ničem – většinou jen transponují už něco 
upečeného v Bruselu.“ Zní vám to bláznivě? Přesto 
je to logika řady českých podnikatelů, kteří se 
15 let od vstupu Česka do Unie stále nedokázali 
zorientovat v době evropské. (Řada z nich to
naopak zvládla skvěle a využívají potenciál 
největšího bezbariérového ekonomického 
prostoru na Zemi.) Doba evropská je jiná, než byla 
doba česká. Je složitější, vstupuje do ní víc aktérů, 
rozpohybovat v ní věci vyžaduje diametrálně větší 
úsilí, o to větší vliv a příležitosti (a problémy)
v ní vznikají. Většina podnikatelské regulace dnes 
vzniká dvoufázově – hlavní pravidla vznikají
v Bruselu, doladění a exekuce pak probíhá doma. 
V obou fázích může dojít k zásadním chybám, 
proto musí podnikatelé u obou být. Zapojovat 
se do průzkumů Komise při vyhodnocování 
současné regulace a při tvorbě regulace nové. 
Obracet se na unijní úřady s dotazy a podněty. 
Znát a využívat svá práva zakotvená přímo
a pouze v předpisech evropských…

         Příběh první

https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/legal/articles/budoucnost-regulace-sbornik-roku-ke-stazeni.html
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Firma vyvinula léčební „hodinky“, které snímáním 
tělesných funkcí řídí dávkování léku na míru 
pacienta. Tím ho nejen chrání před vedlejšími 
účinky léku, ale i šetří veřejné rozpočty. Po prvotní 
identifikaci regulatorních překážek přišli výrobce, 
univerzita, pojišťovna a regulátor v regulatorní
laboratoři na způsob, jak hodinky uvést rychle 
do praxe a sledovat jejich účinnost na zdraví 
a rozpočty. Protože výsledky vypadají slibně, 
dohodli se na podpoře dalšího vývoje hodinek 
z veřejných rozpočtů a na urychlení jejich 
masivního rozšíření mezi pacienty. Nebo tak nějak 
by to mohlo být.

V době inovační se nám nezřídka zatočí hlava.
Z možností, které nové technologie přinášejí –
a z nových rizik nepopsaných rozměrů. Zákony 
tvořené měsíce a roky ale nejsou regulatorním 
nástrojem, který dokáže inovace podporovat 
a správně řídit (a rozhodně je nedokáže ani 
zastavit). A nikdy nebyly. Jenže s exponenciálním 
nárůstem výpočetní kapacity přichází podnikatelé 
s inovacemi daleko rychleji než dřív, a nůžky mezi 
technologickými možnostmi a limity klasických 
předpisů se rozevírají.

Zákon jako klasický regulatorní nástroj umírá. 
Zákon bude dál určovat základní rámec 
podnikatelských pravidel a zajišťovat základní 
společenskou stabilitu. Stále častěji nás však 
budou obklopovat nové regulatorní nástroje, 
které přeberou rozhodující roli v ochraně před 
negativními technologickými či společenskými 
jevy a ve vytváření a řízení nové infrastruktury.

         Příběh druhý   

Tak jako vyvíjíme nová vozidla a léky, potřebujeme 
si osvojovat nové regulatorní nástroje. 
Potřebujeme se oprostit od přístupu „zreguluj 
a zapomeň“. Potřebujeme adaptivní regulaci, 
která reaguje na problémy pohotově, způsobem 
a v míře, jež jsou adekvátní adresovaným 
problémům. Potřebujeme se zaměřit na 
výsledky, spíš než na formu. Segmentovat 
regulatorní požadavky podle velikosti příjemce 
a rizik. Potřebujeme regulaci vytvářet se 
zapojením široké skupiny relevantních hráčů, 
a tím dosahovat její univerzální použitelnosti. 
Potřebujeme nástroje, které s využitím poznatků 
psychologie, datové analytiky, chatbotů
a strojového učení umožní hospodárnější využití 
kapacit úředníků veřejné správy.
 
V desátém ročníku Zákona roku vám přinášíme 
řadu příběhů o době evropské a době inovační. 
Jsou to příběhy podnikatelů a veřejných institucí, 
které tvarují podnikatelské prostředí v Česku na 
roky dopředu.  

Těšte se z nich s námi a přidejte se k jejich 
pokračování!
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Přehled nominovaných zákonů

Předvídatelné podnikatelské prostředí: balíček oběhového hospodářství EU vytvářející dlouhodobou
koncepci evropského hospodářství

Předpis

Evropský balíček oběhového hospodářství:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/849 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 
2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích 
a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (plné znění)

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 
1999/31/ES o skládkách odpadů (plné znění)

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 
2008/98/ES o odpadech (plné znění)

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 
94/62/ES o obalech a obalových odpadech (plné znění)

Autor Evropská komise

Zdůvodnění

Evropa si nastavila závazný rámec pro přechod k surovinově soběstačnému a udržitelnému hospodářství. 
Model „vezmi-vyrob-použij-zahoď“ z dob průmyslové revoluce bude v nejširších aspektech ekonomiky postupně 
transformován k eliminaci odpadu a opětovnému využívání hodnotných zdrojů. Vytváří se unikátní prostor pro 
inovaci firem a pro kompetitivní náskok a růst evropského průmyslu. Koncepce vytváří předvídatelné podnikatelské 
prostředí umožňující firmám přijímat správná strategická rozhodnutí. Aby se záměr naplnil, potřebují se teď ještě 
firmy zasadit o jeho správnou implementaci do českých podmínek využívání zdrojů, ekodesignu a nakládání 
s odpadem. 

Funkční infrastruktura: změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

Předpis
Zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
(resp. jeho část, která se týká výstavby dopravní infrastruktury) (plné znění)

Autor
17 poslanců - Martin Kolovratník, Dan Ťok, Patrik Nacher, Milan Feranec, Klára Dostálová, Roman Onderka, Jaroslav 
Foldyna, Květa Matušovská, Leo Luzar, Zdeněk Ondráček, Radim Fiala, Helena Langšádlová, Ondřej Polanský, Věra 
Kovářová, Lukáš Černohorský, Zbyněk Stanjura, Jiří Mihola

Zdůvodnění

Základem podnikání je pohyb a ten je závislý na funkční infrastruktuře. Novela má zkrátit proces povolování 
nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury, zejména dálnic a železnic. Novela zavádí fikci souhlasu pro vydání 
závazného stanoviska. Dále zavádí institut předběžného uvedení v držbu, který urychluje vyvlastňovací řízení 
u významných dopravních staveb. Protože k urychlení došlo omezením práv účastníků řízení, zákon bude ještě 
zkoumat Ústavní soud.

Nástroje pro zdravou konkurenci: změna zákona o ochranných známkách

Předpis

Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 
a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví 
(zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 
2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění) (plné znění)

Autor Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti

Zdůvodnění

Ochranná známka je tradičním nástrojem zdravé soutěže mezi podnikateli a její efektivní ochrana je předpokladem 
k expansi na nové trhy. Novela má zmodernizovat a zefektivnit systém ochranných známek. Novela umožňuje 
nově i registraci známek čichových, chuťových, zvukových či pohybových. Zrušení přezkumu existujících známek 
Úřadem průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti při přihlašování známek nových však klade do budoucna větší 
požadavky na bdělost vlastníků již registrovaných ochranných známek.

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaytqx3mga4dioi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaytqx3mga4dkma
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaytqx3mga4dkmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaytqx3mga4dkmq
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mjwhewtc&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mrygywtc&groupIndex=1&rowIndex=0
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Výsledky ankety Zákon roku 2018
(vyhlášeny 16. dubna 2019)

Funkční infrastruktura: 
změna zákona o urychlení výstavby dopravní,  
vodní a energetické infrastruktury

Předvídatelné podnikatelské prostředí:
balíček oběhového hospodářství EU vytvářející dlouhodobou  
koncepci evropského hospodářství

Nástroje pro zdravou konkurenci:
změna zákona o ochranných známkách

Celkové pořadí

3 zákony, o kterých se hlasovalo

66 %
Funkční 

infrastruktura

25 %
Předvídatelné  
podnikatelské  

prostředí
9 %

Nástroje pro 
zdravou konkurenci

Jak hlasovala Hospodářská komora ČR

72 % 22 % 6 %

Jak hlasovala Česká advokátní komora

72 % 17 % 11 %

Advokacie a právo

46 % 39 % 15 %

Banky a finance

53 % 34 % 13 %

O B O R OV É  K AT E G O R I E
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Malé a střední podnikání

Média

Města a obce

Neziskový sektor

33 %

43 %

23,5 %

54 %

65 %

57 %

76,5 %

46 %

2 %

Funkční infrastruktura: 
změna zákona o urychlení výstavby dopravní,  
vodní a energetické infrastruktury

Funkční infrastruktura: 
změna zákona o urychlení výstavby dopravní,  
vodní a energetické infrastruktury

Předvídatelné podnikatelské prostředí:
balíček oběhového hospodářství EU vytvářející 
dlouhodobou koncepci evropského hospodářství

Předvídatelné podnikatelské prostředí:
balíček oběhového hospodářství EU vytvářející 
dlouhodobou koncepci evropského hospodářství

Nástroje pro zdravou konkurenci:
změna zákona o ochranných známkách

Nástroje pro zdravou konkurenci:
změna zákona o ochranných známkách

Obchod a cestovní ruch

Průmysl a energetika

Veřejná správa

28 %

17 %

19 %

69 %

81 %

79 %

3 %

2 %

2 %
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V rámci desátého ročníku ankety Zákon roku jsme se podnikatelů 
ptali, jaká doporučení mají ke zlepšení regulace podnikání obecně, 
bez ohledu na hlasování o legislativních počinech uplynulého roku. 
Níže uvádíme tyto tzv. „Vykřičníky“, které v doporučeních nejvíce 
rezonovaly.

 
1. RIA ke všemu a kvalitně
Regulatory Impact Assessment se nyní v Česku zpracovává jen pro 
zlomek přijímaných právních předpisů a navíc v kolísající kvalitě. 
Nejlepší cesta, jak začít zlepšovat regulatorní prostředí, je uvážlivě 
přijímat regulaci novou, se solidním zhodnocením dopadů nově 
přijímané regulace. 

2. Přehledy nových právních 
povinností

Součástí všech důvodových zpráv má být přehledný seznam 
nových povinností. Toto nejen zlepší informovanost v rámci 
legislativního procesu a posléze povinných subjektů, ale bude 
i preventivně působit proti vytváření opakovaných, vzájemně 
rozporných povinností a zásadně zpřehlední vliv nové normy na 
regulatorní zátěž. 
 

Vykřičníky! 
pro současnou 
podnikatelskou 
regulaci

3. Nový stavební zákon 
 
Proces povolování staveb v ČR je jeden z nejpomalejších na světě. 
Stavební proces je roztříštěn mezi celou řadu úřadů, právní jistota 
investorů je nízká. Nový stavební zákon by měl přinést:

 • Posílení konkurenceschopnosti ČR reformou veřejného 
stavebního práva

 • Zkvalitnění a zrychlení povolovacích procesů staveb

 • Minimalizaci ztrát plynoucích z oddalování realizace staveb

 • Zefektivnění procesu územního plánování a povolovacích řízení

 • Stabilizace právního prostředí v územním a stavebním plánování

 • Zvýšení kvality rozhodování, nezávislosti, odborné kapacity 
a metodického řízení SÚ

 • Eliminaci problému systémové podjatosti

 • Zachování vyvážené ochrany veřejných zájmů a práv dotčených 
subjektů 

4. Dodržování předpisů zajistit jinak 
než hromadnými žalobami
Uzákonění hromadných žalob je nebezpečné, navíc aktuální 
návrh MSp předbíhá teprve připravovanou evropskou legislativu. 
Statistiky ze zahraničí ukazují, že hromadné žaloby představují 
byznys, který ve výsledku zvyšuje ceny, aniž reálně pomáhá 
spotřebitelům. Z hromadných žalob by se nemělo stát výdělečné 
specializované odvětví právní praxe. Dojem, že čím více je žalob, 
tím více je systém funkční, je nesprávný. Je třeba využívat jiná 
řešení (např. ombudsmani, odškodňovací fondy, veřejnoprávní 
pokuty apod.).

5. Whistleblowing: Takto ne!
Aktuální návrh regulace ochrany oznamovatelů je předčasný
a předbíhá připravovanou evropskou legislativu. Je nutno nejprve 
vyhodnotit, jak je ochrana na vnitrostátní úrovni již řešena.  

6. Příliš pomalá novela zákona
o obchodních korporacích 
Novela odstraňuje některé problémy praxe, vláda ji schválila 
6. 6. 2018, ale teprve 6. 3. 2019 prošla 1. čtením v Poslanecké 
sněmovně…

7. Zjednodušení daňových předpisů

Nejvíce problémů působí oblast majetku, tento daňový výdaj 
je komplikovaně časově rozlišován prostřednictvím daňových 
odpisů. Navrhujeme zrušení daňových odpisů a přímé zahrnutí 
nákladů na pořízení majetku do daňově relevantních výdajů 
minimálně u některých skupin podnikatelů (např. FO a PO do výše 
určitého kritéria), alternativně snížení počtu odpisových skupin 
na dvě (pro movité a pro nemovité věci). Případně navrhujeme 
zvýšení hranice pro zařazení do majetku a povinného posouzení 
výdajů, jako výdajů na technické zhodnocení (nynější hranice 
40 000 Kč nebyla již dlouhou dobu valorizována). Ke zjednodušení 
by mělo dojít v rámci stávajícího zákona, zcela nová úprava by 
přinesla spíše nové komplikace. Je nezbytné postupovat cestou 
evoluce, nikoliv revoluce. 

8. DPH až odběratel zaplatí
Navrhujeme zavedení povinnosti odvodu DPH zejména pro 
menší plátce na tzv. hotovostní bázi, tedy až po úhradě faktury 
obchodním partnerem. Nezaplacení za plnění může významně 
ohrozit ekonomickou činnost poctivého podnikatele. Řešení 
výslovně nabízí unijní směrnice a např. Slovensko jej využívá.
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Řekli o anketě...

Rychlejší stavby silnic ovládly 
Zákon roku. Jaké další předpisy 
patří mezi ty nejlepší? »

Zákon roku poprvé vzejde jen 
ze tří nominací. Stát novými 
předpisy přenáší odpovědnost 
na podnikatele a neustále mění 
pravidla »

Zájem o rychlou přepravu 
je enormní. Zákonem roku 
se stal záměr podporující 
výstavbu dálnic »

Jubilejní desátý ročník ankety Zákon 
roku má svého vítěze »

»

»
»

»Jana Rosůlková, Hospodářské noviny, 13. 3. 2019

24Zprávy, 26. 4. 2019

Jan Januš, INFO.CZ, 16. 4. 2019

Dagmar Koutská, Advokátní deník, 17. 4. 2019

Pro více informací klikněte
na níže uvedené odkazy:

https://www.info.cz/pravo/rychlejsi-stavby-silnic-ovladly-zakon-roku-jake-dalsi-predpisy-patri-mezi-ty-nejlepsi-41337.html
https://www.archiv.ihned.cz/c1-66518180-zakon-roku-poprve-vzejde-jen-ze-tri-nominaci
http://www.24zpravy.com/ekonomika/zajem-o-rychlou-prepravu-je-enormni-zakonem-roku-se-stal-zamer-podporujici-vystavbu-dalnic/315534-zpravy
https://advokatnidenik.cz/2019/04/17/jubilejni-desaty-rocnik-ankety-zakon-roku-ma-sveho-viteze/
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Výsledky ankety 
Zákon roku 2018
Fotogalerie
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Výsledky ankety 
Zákon roku 2018 
Video

https://youtu.be/V8Pzjae0TpQ
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Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., partner Deloitte Legal, předseda 
Nominační rady

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

JUDr. Monika Čírtková, advokátka, vlastní praxe

Mgr. Václav Drchal, redaktor, týdeník Euro

Ing. Radek Hacaperka, generální ředitel APPLiA CZ – Sdružení 
výrobců spotřebičů

Mgr. Filip Hanzlík, LL.M., náměstek výkonného ředitele a hlavní 
právník, Česká bankovní asociace

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

Mgr. Jan Januš, redaktor a vedoucí právní sekce Info.cz

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

Mgr. Pavel Jiříček, právník Transparency International – Česká 
republika, o.p.s.

Ing. Soňa Jonášová, zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární 
Ekonomiky

JUDr. David Karabec, advokát, Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR

Mgr. Kateřina Kolářová, vedoucí rubriky Právo a justice, Lidové 
noviny

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

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Povodí Vltavy, státní podnik

Mgr. Jan Mandík, Odbor legislativy, práva a analýz, Hospodářská 
komora ČR

Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA, daňová poradkyně, ředitelka 
oddělení Nepřímých daní, Deloitte Advisory s.r.o.

Mgr. Lucie Mohylová, moderátorka Týden v justici, Česká televize

Mgr. Robert Němec, LL.M., partner PRK Partners, 
místopředseda představenstva České advokátní komory

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

JUDr. Barbara Pořízková, místopředsedkyně Nejvyššího 
správního soudu

Ing. Tomáš Prouza, MBA, prezident Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR

JUDr. Hana Rýdlová, šéfredaktorka, Bulletin advokacie

JUDr. et PhDr. Karel Šimka, LL.M., PhD., soudce, Nejvyšší 
správní soud

Členové Nominační rady
Radek Špicar, M.Phil., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy 
ČR

Ing. Tereza Tomanová, daňová poradkyně, manažerka oddělení 
Přímých daní, Deloitte Advisory s.r.o.

Ing. Alžběta Vejvodová, šéfredaktorka měsíčníku Právní rádce

Ing. Monika Zahálková, výkonná ředitelka, Czech Institute of 
Directors 
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Děkujeme  
partnerům projektu

Pod záštitou:

Partneři:



„Deloitte“ je značkou, pod níž desítky tisíc zkušených odborníků v nezávislých firmách po celém světě 
spolupracují při poskytování auditorských, konzultačních, právních a finančně poradenských služeb, služeb 
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 
z členských firem DTTL nabízí služby v určité zeměpisné oblasti a podléhá zákonům a profesním předpisům 
země nebo zemí, v nichž působí. Každá členská firma DTTL má strukturu, která odpovídá národním právním 
řádům, nařízením, obvyklým postupům a respektuje další faktory a která umožňuje poskytování odborných 
služeb na konkrétních územích prostřednictvím dceřiných a přidružených společností, případně dalších 
spřízněných subjektů. Jednotlivé členské firmy DTTL neposkytují veškeré služby, přičemž některé služby 
nemohou být použity pro ověření klientů z hlediska pravidel a předpisů veřejného účetnictví. DTTL a její 
členské firmy jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty, které si nemohou navzájem ukládat 
povinnosti. DTTL a každá z jejích členských firem nesou pouze odpovědnost za vlastní konání či pochybení, 
nikoli za konání či pochybení ostatních členských firem. Společnost DTTL (dále též jako „Deloitte Global“) 
klientům služby neposkytuje.

Společnost Deloitte je předním globálním poskytovatelem služeb v oblasti auditu a assurance, podnikového 
poradenství, finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a souvisejících služeb. Naše sít 
členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích poskytuje služby čtyřem z pěti společností figurujících 
v žebříčku Fortune Global 500 ®. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 264 000 odborníků 
dělá to, co má pro klienty smysl, navštivte www.deloitte.com.

Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani 
žádná z jejích členských firem či jejich spřízněných podniků (souhrnně „síť společností Deloitte“) jejím 
prostřednictvím neposkytuje odborné rady a služby. Přijetí jakéhokoliv rozhodnutí či jednání, které může 
mít dopad na Vaše finance či podnik, byste měli konzultovat s kvalifikovaným odborným poradcem. Žádný 
subjekt v rámci sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku 
použití této komunikace.

© 2020 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář.


