
  

Výsledky Ankety Zákon roku 2010  

 Zákon roku 2010 – Nejlepší legislativní počin 
pro podnikatelské prostředí 

%  

         1.  Platba DPH až po přijetí platby od odběratele  26 % 

         2.  Krok k transparentnějším veřejným zakázkám  23 % 

         3.  Snížení administrativní zátěže podnikatelů  20 % 

         4.  Zvýšení pojištění vkladů u bank  18 % 

         5.  Rovné konkurenční podmínky při rozvoji zelené ekonomiky 13 % 

  

 Paskvil roku 2010 - Nejhorší legislativní počin  
pro podnikatelské prostředí  

%  

1. Ode zdi ke zdi (fotovoltaika)  24 % 

2. Někdy méně je více (biopaliva) 23 % 

3. 
Neadekvátní zásah do soukromí  
(předávání údajů o finančních transakcích do USA)  

21 % 

4. Efektivita úřadů na nesprávných místech  17 % 

5. Nekoncepční zavedení a zachraňování eura  15 % 

  



Zákon roku 2010 

Přehled nominací 

Platba DPH až po přijetí platby od odběratele   

Předpis Směrnice č. 2010/45/EU, kterou se mění směrnice o DPH 

Autor Evropská komise (GŘ pro daně a celní unii) 

Zdůvodnění Státy Unie mohou od roku 2013 umožnit malým a středním podnikům platit daň z přidané 
hodnoty až po přijetí platby za dodání zboží či poskytnutí služby. Po mnoha proklamacích o 
potřebě přizpůsobit objem regulace vztahující se na malé a střední podniky jejich velikosti, 
se jedná o inspirativní krok, byť zůstává otevřené, jestli tuto možnost Česká republika 
využije.  

 

 

Krok k transparentnějším veřejným zakázkám   

Předpis Zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Autor Ministerstvo pro místní rozvoj 

Zdůvodnění Zákon sice není revoluční, přesto ale přináší řadu jednotlivých zlepšení, které přispívají k 
transparentnějšímu zadávání veřejných zakázek. Například: zpřesnění v oblasti běhu lhůt, 
zavedení závazného způsobu výběru dodavatelů z rámcové smlouvy, zavedení protokolů o 
posouzení kvalifikace dodavatelů, možnost kontroly losovacích zařízení zájemci či 
informování o podlimitních zakázkách na webových profilech zadavatelů. Tyto a další dílčí 
změny jsou navzdory stálým problémům důvodem k nominaci. Nyní doporučujeme zaměřit 
se také na systémové nedostatky úpravy veřejných zakázek.  

 

 

Snížení administrativní zátěže podnikatelů   

Předpis Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke 
snížení administrativní zátěže podnikatelů 

Autor Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Zdůvodnění Zákonem došlo k nápravě nesrovnalostí v oblasti vstupu do podnikání. V oblasti technické 
legislativy došlo mj. k odstranění duplicitní kontrolní činnosti Českou obchodní inspekcí a 
živnostenskými úřady, k odstranění povinnosti nahlašovat přerušení provozování živnosti, k 
odstranění povinnosti označovat výrobek názvem či údajem o velikosti, pokud to povaha 
výrobku nevyžaduje apod. Není to mnoho, ale jakékoli snížení administrativní zátěže pro 
podnikatele je třeba ocenit. 



Zvýšení pojištění vkladů u bank   

Předpis Zákon č. 156/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

Autor Evropská komise (GŘ pro vnitřní trh a služby) a ministerstvo financí 

Zdůvodnění Došlo k navýšení pojištění pohledávek z vkladů z 50 000 EUR na 100 000 EUR. Vhodný krok 
ve vhodnou dobu. 

 

 

Rovné konkurenční podmínky při rozvoji zelené ekonomiky  

Předpis Směrnice 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích 
výrobků 

Autor Evropská komise (GŘ pro energetiku a dopravu) 

Zdůvodnění Pravidla pro uvádění energetické náročnosti výrobků se dosud vztahovala jen na výrobky 
pro domácnosti. Nyní se rozšířila na všechny relevantní výrobky, tedy na energetické 
spotřebiče pro průmysl ale i další výrobky, například okna, která mají potenciál pro úsporu 
energie. Společně s dalšími regulatorními nástroji (např. preference nízkoenergetických 
výrobků ve veřejných zakázkách či rozšíření pravidel pro snižování energetické náročnosti 
budov) směrnice přispívá ke srovnání podmínek pro podnikání firem s různým přístupem k 
ochraně životního prostředí. Jde o další pozitivní zprávu pro všechny firmy na trhu, které 
mohly být zněvýhodněny jen proto, že vyráběly ekologicky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paskvil roku 2010  

Přehled nominací 

Ode zdi ke zdi (fotovoltaika)  

Předpis Zákony č. 137/2010 Sb., č. 330/2010 Sb., a č. 402/2010 Sb., kterými se mění zákon 
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 
některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších 
předpisů 

Autor Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Zdůvodnění Legislativní smrští stát skokově snížil výkupní cenu energie ze slunečního záření. O další 
třetinu snížil podporu novou „fotovoltaickou daní“ a omezil ji jen na velmi malé výrobny 
umístěné na střechách a obvodových zdech budov. Jeden extrém tak nahradil druhým 
extrémem. Podobná absence systémovosti v podpoře zelených technologií a obecně 
nevypočitatelnost legislativního prostředí podkopává jakýkoliv podnikatelský a invenční 
elán. Nesystematickým přístupem navíc stát zbytečně riskuje arbitráže. 

 

 

Někdy méně je více (biopaliva)  

Předpis Zákon č. 172/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

Autor Evropská komise (GŘ pro energetiku a dopravu) a ministerstvo životního prostředí 

Zdůvodnění Zákon opětovně navýšil minimální množství biopaliv v pohonných hmotách, přestože se 
množí vědecké studie prokazující, že výroba biopaliv má na klima a životní prostředí horší 
dopad než klasická paliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neadekvátní zásah do soukromí   
(předávání údajů o finančních transakcích do USA)  

 

Předpis Dohoda mezi EU a USA o předávání údajů o finančních transakcích z EU do USA v rámci boje 
proti terorismu (Úř. věst. L 195, 27. 7. 2010). 

Autor Evropská rada 

Zdůvodnění Unie nemá vlastní adekvátní systém pro vyhodnocování údajů o finančních transakcích 
použitelný v boji proti terorismu. Údaje o mezinárodních finančních transakcích uchovávané 
na území EU budou proto hromadně předávány k vyhodnocování ministerstvu financí USA. 
Získané informace mají být poskytovány i dotčeným úřadům států EU a dohoda řeší i otázku 
ochrany soukromí. Spolupráce EU a USA v boji proti terorismu je vítaná, přesto dohoda 
představuje neadekvátní zásah do soukromí občanů a firem Unie. 

 

 

Efektivita úřadů na nesprávných místech   

Předpis Části zákona (§ 192 odst. 1 a 399 odst. 2) č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a část zákona (§ 220 odst. 3) č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, zrušeny nálezem Ústavního soudu č. 241/2010 Sb., č. 
260/2010 Sb. a č. 48/2010 Sb. 

Autor Ministerstvo spravedlnosti 

Zdůvodnění I když si byli věřitelé o pohledávkách přihlášených v insolvenčním řízení jisti, že nejsou 
pravé, napadat je nemohli. Jejich pravost, výši či pořadí mohl popírat jen dlužník nebo 
insolvenční správce. Pokud se dlužník navrhující své oddlužení v insolvenčním řízení 
nedostavil na schůzi věřitelů, mělo se za to, že vzal svůj návrh na oddlužení zpět. A kromě 
toho, když soud zamítl návrh na vydání předběžného opatření, odvolací soud jej mohl 
nařídit, aniž by se proti tomu povinný mohl odvolat. Zrychlovat soudní a správní řízení je 
potřeba. Nikoli ale ne na úkor základních práv těch, kterých se věc dotýká. Rezervy v 
efektivitě veřejné správy je třeba hledat na správných místech. 

 

 

Nekoncepční zavedení a zachraňování eura  

Předpis Nařízení (EU) č. 407/2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace 

Autor Evropská komise (GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti) 

Zdůvodnění Nařízení umožňuje, aby Unie půjčila svým státům, které mají vážné hospodářské problémy, 
finanční prostředky potřebné ke stabilizaci situace. Základní podmínkou pro podnikání v 
Evropě je stabilní jednotná měna, takže snaha o záchranu eura je smysluplná. Trestuhodná 
je ale nekoncepčnost, s jakou bylo euro zavedeno, zejména absence funkčních mechanismů 
pro zajištění potřebné konvergence ekonomik států. Stejně nekoncepčně se nyní postupuje 
i při jeho záchraně. 

 


