
  

Výsledky Ankety Zákon roku 2009  

  

  

 Zákon roku 2009 – Nejlepší legislativní počin  
pro podnikatelské prostředí  

%  

1.  
 

         Civilizovanější daňové řízení  
33.6 %  

2.  
 Exekuce rychlejší - a bez excesů  26.5 %  

3.  
 

 Férovější veřejné zakázky  15 %  

4.  
 

Volný pohyb služeb v EU snad konečně realitou   12.4 %  

5.  
 

          Efektivnější ochrana konkurence  12.4 %  

 aPaskvil roku 2009 - Nejhorší legislativní počin pro 
ppodnikatelské prostředí  

%  

1.   Zákon pro tu naši věc  29.9 %  

2.   Zkrocení zlé (významné) tržní síly  25.2 %  
3.             Nechci slevu zadarmo   

          (slevy na sociálním pojištění)  
18.7 %  

4.   Kniha jízd ano ne  17.8 %  
5.   Novela: Repete!  8.4 %  

http://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga4v6mzqgqwta


Zákon roku 2009 – Přehled nominací  

  

 

  
  

Exekuce rychlejší - a bez excesů 
 

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) 

Autor 
 
Ministerstvo spravedlnosti 

Zdůvodnění 
Zákon přinesl novinky, které by mohly vést ke zrychlení exekucí, například 
zefektivnění komunikace mezi exekutory a soudy, zavedení exekutorského 
zástavního práva na nemovitostech a možnost exekutorů rozhodovat o 
nesporných procesních věcech. Další novinky - výslovná povinnost 
exekutorů postupovat přiměřeně k vymáhané částce, posílení ochrany 
vlastníků věcí neoprávněně zahrnutých do soupisu a zřízení kontrolní 
komise Exekutorské komory k vyřizování stížností na exekutory - by mohly 
snížit počet šikanózních exekucí a exekutorských excesů.  

 

» Plné znění  

Civilizovanější daňové řízení 
 

Předpis 
 
Zákon č. 304/2009 Sb. novelizující zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků. Z zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

Autor 
 
Poslanec Michal Doktor (ODS) a Ministerstvo financí 

Zdůvodnění 
Díky novele stávajícího daňového řádu musí finanční úřady v zásadě vždy 
odůvodňovat svá rozhodnutí, odvolání proti doměření daně mají odkladný 
účinek a vyměřit daň lze skutečně jen do tří let od zdaňovacího období. Nový 
daňový řád zohledňuje i některou další judikaturu a právní úpravu 
zpřehledňuje. 

 

» Plné znění 
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Férovější veřejné zakázky 
 

Předpis 
 
Zákon č. 417/2009 Sb. novelizující zákon č. 137/20096 Sb., o veřejných 
zakázkách, a implementující mimo jiné směrnici 2007/66/ES o zvýšení 
účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek. 

Autor 
 
Generální ředitelství EK Vnitřní trh a služby a poslanec Miloslav Vlček 
(ČSSD) 

Zdůvodnění 
Novela mimo jiné zavedla „černou listinu zájemců-lhářů“, zjednodušila 
podmínky pro doplňování a objasňování kvalifikace a zpřesnila postup pro 
podávání námitek proti nesprávnému postupu zadavatele. Novela má tak 
potenciál přispět ke zlepšení férovosti při zadávání veřejných zakázek.  

 

» Plné znění  
 

Volný pohyb služeb v EU snad konečně realitou 
 

Předpis 
 
Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, implementující směrnici 
2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu. 

Autor 
 
Generální ředitelství EK Vnitřní trh a služby a Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

Zdůvodnění 
Zákon výslovně zakázal hlavní současné diskriminační praktiky na vnitřním 
trhu EU se službami a naopak zavedl podpůrná opatření k jeho rozvoji. 
Přestože většina „novinek“ už měla být dávno samozřejmostí, je počinem již 
to, že jsou teď černé na bílém.  

 

» Plné znění 
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Paskvil roku 2009 – Přehled nominací 

 

 

 

 

Efektivnější ochrana konkurence 
 

Předpis 
Zákon č. 155/2009 Sb., novelizující zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže 

Autor 
   
    Předseda vlády ČR 

Zdůvodnění 
Novela zavedla mj. zjednodušené řízení o povolení spojení podniků, 
pokutování sdružení soutěžitelů či sektorová šetření. Změny by mohly vést k 
efektivnější kontrole férové konkurence na českém trhu. 

 

» Plné znění  

Zákon pro tu naši věc 
 

Předpis 
Ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké 
sněmovny, zrušen nálezem Ústavního soudu 318/2009 Sb. 

Autor 
 
Petr Tluchoř (ODS), Bohuslav Sobotka (ČSSD) a Přemysl Rabas (SZ) 

Zdůvodnění 
Za situace problematického rozložení politických sil Parlament rozhodl o 
předčasném rozpuštění Poslanecké sněmovny, čímž se pokusil pro tento 
případ odsunout postup výslovně stanovený pro takové případy Ústavou. 
Zákon by tak otevřel cestu k dalším zákonům přijímaných „pro tento případ“ či 
„pro tuto věc“ dle aktuálních politických či osobních potřeb, což staví na hlavu 
základní principy fungování státu.  

 

» Plné znění  
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Zkrocení zlé (významné) tržní síly  
 

Předpis 
Zákon č. 395/2009, o významné tržní síle při prodeji zemědělských a 
potravinářských produktů a jejím zneužití. 

Autor 
poslanci Michal Hašek (ČSSD), Petr Zgarba (ČSSD), František Novosad 
(ČSSD), Václav Grüner (ČSSD), Ladislav Skopal (ČSSD) a Josef Čerňanský 
(ČSSD) 

Zdůvodnění 
Zákon se pokusil regulovat postavení silných odběratelů na trhu s potravinami 
a zemědělskými produkty. Je však nesrozumitelný až do úrovně praktické 
neaplikovatelnosti. A je příkladem toho, že prolobbovat lze v Česku prakticky 
cokoliv. 

 

» Plné znění  

Nechci slevu zadarmo   
 (slevy na sociálním pojištění)   

Předpis 
Zákony č. 221/2009 Sb. a č. 362/2009 Sb., novelizující zákon č. 589/1992 Sb., o 
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. 

Autor 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí 

Zdůvodnění 
První zákon zavedl možnost uplatňovat slevu na pojistném na sociálním 
zabezpečení za zaměstnance za období 2009 - 2010, druhý zákon (Janotův 
balíček) tuto možnost ke konci roku 2009 zrušil. (Kolik nás tahle nekoncepční 
pobídka vlastně stála?) 

 

» Plné znění A   |   » Plné znění B    
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Kniha jízd ano ne  
 

Předpis 
Zákon č. 304/2009 Sb. novelizující zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků. Z zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

Autor 
Poslanec Michal Doktor (ODS) a Ministerstvo financí 

Zdůvodnění 
Díky novele stávajícího daňového řádu musí finanční úřady v zásadě vždy 
odůvodňovat svá rozhodnutí, odvolání proti doměření daně mají odkladný 
účinek a vyměřit daň lze skutečně jen do tří let od zdaňovacího období. Nový 
daňový řád zohledňuje i některou další judikaturu a právní úpravu 
zpřehledňuje. 

 

» Plné znění  

Novela: Repete!  
 

Předpis 
Zákony č. 216/2009 Sb. a č. 326/2009 Sb., novelizující zákon č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů. 

Autor 
Ministerstvo financí a poslanci Jiří Paroubek (ČSSD), Bohuslav Sobotka 
(ČSSD), Zdeněk Škromach (ČSSD), Milan Urban (ČSSD) a další 

Zdůvodnění 
Oba zákony přinášejí postupně zcela shodnou novelu zákona o daních z příjmů 
(§ 24 odst. 15 týkající se podmínek daňové uznatelnosti leasingových splátek). 
Příklad nesystémovosti legislativní činnosti. 

 

» Plné znění A   |   » Plné znění B 
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