
  

  

Výsledky Ankety  

Zákon roku 2018   

   

Zákon roku 2018 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí  
%  

1.  
Funkční infrastruktura (uměna zákona o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury)  

66 %  

2.  Předvídatelné podnikatelské prostředí (balíček oběhového 
hospodářství EU vytvářející dlouhodobou koncepci evropského 
hospodářství) 

25 %  

3.   Nástroje pro zdravou konkurenci  
(změna zákona o ochranných známkách)  

9 %  

  

    

  



Přehled nominací 

 

Funkční infrastruktura (uměna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury)  

Předpis  Zákon č. 169/2018  

Zdůvodnění  Předmětem novely č. 169/2018 je změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony, a to jen v části,  která se týká výstavby dopravní infrastruktury.   
  
Šlo o poslanecký návrh, jehož cílem je zefektivnění právní úpravy procesu 
povolovacího řízení k nejvýznamnějším stavbám dopravní infrastruktury. 
Návrh obsahuje nové instituty s cílem umožnit co nejčasnější provedení 
průzkumných prací v rámci přípravy stavby dopravní infrastruktury a realizaci 
stavebníkem specifikovaných stavebních prací (činností) na pozemku nebo 
stavbě již před pravomocným ukončením řízení o jejím vyvlastnění. Návrh též 
obsahuje parametrickou úpravu mechanismu určení částky, kterou lze sjednat 
za smluvní omezení věcného práva k pozemku nebo stavbě potřebné k 
uskutečnění stavby.  
  
Jinak souhlas, že za loňský rok bylo opravdu velmi těžké vybrat nominaci... Já 
bych je osobně klidně pochválil za to, že zákonů moc nebylo!  
 
 
» 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


 

Předvídatelné podnikatelské prostředí (balíček oběhového hospodářství  

EU vytvářející dlouhodobou koncepci evropského hospodářství)    

Předpis  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  

Zdůvodnění  Pokud skutečně chceme řešit problémy, spojené s odpady (tedy především 
zajistit maximálně možné opětovné využití odpadu), je klíčové, aby se tak dělo 
na evropské úrovni a odlišné národní úpravy neumožňovaly obcházet přísná 
pravidla, případně se spoléhat na řešení problémů s odpady skládkováním či 
exportem do třetích zemí. Za klíčové považuji, že se v balíčku oběhového 
hospodářství klade velký důraz na předcházení vzniku odpadu, je podporováno 
třídění odpadu s velmi ambiciózními cíli a zejména s ohledem na českou realitu 
je tlak na omezení skládkování. 
 
» Plné znění 
 

  

  

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mjwhewtc&groupIndex=1&rowIndex=0


 

  

  

 

Nástroje pro zdravou konkurenci    
(změna zákona o ochranných známkách)  
  

Předpis  
Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon o ochranných známkách a některé 
další zákony  

Zdůvodnění  Ochranné známky sice představují pouze jeden z nekonečné řady právních 
institutů vztahujících se na podnikatele, nicméně svou povahou se dotýkají 
všech oborů podnikání a s ohledem na jejich účel lze se značnou mírou jistoty 
tvrdit, že tvoří jeden z pilířů úspěchu každého podnikatele. Ochranná známka 
představuje významnou oporu v konkurenčním boji a její mezinárodní ochrana 
zajišťuje podnikatelům možnost expandovat do jiných zemí. Aktuální novela 
zákona o ochranných známkách v tomto směru přináší řadu zásadních změn, 
vyvolaných transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)  
2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských 
států o ochranných známkách. Deklarovaným cílem směrnice přitom je vytvořit 
účinnější, rychlejší a jednodušší systém ochranných známek, který povede k 
podpoře dobře fungujícího vnitřního trhu a účinnější ochrany ochranných  
známek a k omezení nekonzistentnosti systémů ochrany na úrovni členských 
států. Jednou z novinek je např. rozšíření možnosti registrovat netradiční 
označení (chuťové, čichové nebo pohybové) jako ochranné známky. S ohledem 
na to, že souhrnná novela reaguje především na komerční změny, které jsou v 
současnosti spojeny s užíváním ochranných známek, lze ji hodnotit jako 
přínosnou, samozřejmě při splnění podmínky Vigilantibus Iura Scripta Sunt  
 
» Plné znění  
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