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2017 

  

Zákon roku 2017 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí  
%  

1.  
Podnikání regulovat uvážlivěji (nález Ústavního soudu k EET)   

66 %  

2.  Regulace podněcující inovaci na finančním trhu (zákon o 
platebním styku implementujícím PSD2) 

25 %  

3.   Legislativní řez k urychlení výstavby (novela stavebního zákona)  9 % 

4.  Efektivnější soudní řízení (novela občanského soudního řádu) 4%  

5.   Daňové předpisy reflektující realitu podnikání (novela zákona o 
daních z příjmů)   

 



Přehled nominací 

  

Podnikání regulovat uvážlivěji (nález ústavního soudu k EET)    

Předpis  
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 o zrušení části zákona o elektronické 
evidenci tržeb  

Autor  Ústavní soud  

Zdůvodnění  Ústavní soud zasáhl do diskuse o míře zatížení podnikatelů různými 
administrativními povinnostmi. Nález zřejmě ovlivní podnikatelské prostředí 
nejen proto, že z EET zatím vyřadil třetí a čtvrtou vlnu podnikatelů nebo 
bezhotovostní platby. Nabádá totiž obecně zákonodárce k tomu, aby při budoucí 
regulaci podnikatelů postupoval uvážlivěji.  
 
» Plné znění  

  

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=onrf6mrqge4f6mjwhewtc&groupIndex=1&rowIndex=0


Regulace podněcující inovaci na finančním trhu (zákon o platebním styku   

implementujícím PSD2)  

Předpis  Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku  

Autor  Ministerstvo financí  

Zdůvodnění  Noví hráči na platebním trhu:  
 
Nový zákon o platebním styku (kterým byla s dostatečným časovým 
předstihem, na rozdíl od mnoha jiných států EU, do českého právního řádu 
implementována Směrnice PSD2, účinná 13. ledna 2018) otevírá trh platebních 
služeb i pro nové subjekty, včetně Fintech společností. Se souhlasem majitele 
bankovního účtu budou moci k údajům na účtu přistupovat třetí strany, které 
mohou uživatelům nabídnout inovativní produkty a služby (např. mobilní 
aplikaci pro řízení výdajů). Konkurenční prostředí pak povede k tomu, že i banky 
budou muset přijít s dostatečně přitažlivými produkty, z čehož budou profitovat 
koncoví uživatelé.  

 
» Plné znění  

  

 

  

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=onrf6mrqge4f6mjwhewtc&groupIndex=1&rowIndex=0


 Legislativní řez k urychlení výstavby (novela stavebního zákona)    

Předpis  
Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony  

Zdůvodnění  Pozitivní změny novely:  
- Prostřednictvím seznamu oprávněných investorů vytváří podmínky pro 

zajištění informovanosti správců inženýrských sítí   
- Zkrácený postup pro zpracování zásad územního rozvoje nebo územních 

plánů  
- Zpřesnění účastníků řízení a způsobu doručování jim včetně jejich 

sjednocení pro všechny fáze povolovacích procedur (tj. územní rozhodnutí, 
stavební povolení, společné povolení atd.)  

- Zkrácení některých lhůt a vytvoření podmínek pro urychlení procesů – např. 
u kolaudace podzemních staveb technické infrastruktury možnost upustit 
od závěrečné kontrolní prohlídky – výzva směrem ke stavebním úřadům, 
aby to využívaly  

- Omezení účasti spolků v řízeních dle stavebního zákona  
- Zpřesnění pojmu „zajištění kompenzačních opatření“, jehož nová definice 

umožňuje zahájit stavbu již ve fázi, kdy existuje odůvodněná záruka, že tato 
opatření budou plnohodnotně funkční    

- Integrace povolení nakládání s vodami do společného řízení u staveb, kde je 
vodní dílo vedlejší stavbou  

- Jednoznačně definovaný obsah závazných stanovisek dotčených orgánů, 
které musí obsahovat ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání a 
odůvodnění   

- Zjednodušený postup pro společné povolení nebo územní řízení vybraných 
staveb energetické infrastruktury, kdy stavebník nemusí k žádosti přikládat 
všechna závazná stanoviska dotčených orgánů – stavební úřad nařídí 
společné jednání s těmito orgány, kde si uplatní či doplní svá stanoviska. 

 
» Plné znění  

 

  

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mrygywtc&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mrygywtc&groupIndex=1&rowIndex=0


Efektivnější soudní řízení (novela občanského soudního řádu)   

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) 

Zdůvodnění  Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č.&nbsp;441/2003&nbsp;Sb., o 
ochranných známkách a o změně zákona č.&nbsp;6/2002&nbsp;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.&nbsp;221/2006&nbsp;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.&nbsp;634/2004&nbsp;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) 
 
Ochranná známka je tradičním nástrojem zdravé soutěže mezi podnikateli a její 
efektivní ochrana je předpokladem k expanzi na nové trhy. Novela má 
zmodernizovat a zefektivnit systém ochranných známek. Novela umožňuje 
nově registraci i 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. 
 
» Plné znění  

  

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mrygywtc&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mrygywtc&groupIndex=1&rowIndex=0


  

 Daňové předpisy reflektující realitu podnikání (novela zákona o daních z příjmů)  

Předpis  Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (resp. jeho část věnovaná 
odpočtům na výzkum a vývoj)  

Zdůvodnění  Zásadním krokem je návrh změny termínu, v němž musí být výzkumný projekt 
zpracován − nově nejpozději k datu podání daňového přiznání za zdaňovací 
období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. 
Podniky tak už nebudou muset zpracovávat projekty předem, což pro ně bylo 
obtížné, snáze se dopouštěli formálních chyb. Zavedení avíza o záměru uplatnit 
odpočty na výzkum a vývoj jako rozhodného bodu, od kdy je možné náklady na 
výzkum a vývoj do odpočtu zahrnout.  

 
» Plné znění 

  

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mrygywtc&groupIndex=1&rowIndex=0

