
  

Výsledky Ankety Zákon roku 2012   

 

Zákon roku 2012 – Nejlepší legislativní počin 
pro podnikatelské prostředí   

% 

1. Nástroje ke zlepšení fungování vnitřního trhu unie  
(propojení obchodních rejstříků)   

25.3 % 

2. Podpora mimosoudních způsobů řešení sporů   
(Zákon o mediaci)   

24.4 % 

3. Koncepční posílení smluvní volnosti a srozumitelnosti předpisů  
(Rekodifikace soukromého práva)   

19.7 % 

4. Zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek 16.5 % 

5. Odblokování církevního majetku umožňující hospodaření s ním 14.1 % 

  

 

   

Paskvil roku 2012 - Nejhorší legislativní počin  
pro podnikatelské prostředí   

% 

1. Přenášení odpovědnosti ze státu na soukromé subjekty 
(Nespolehlivý plátce DPH) 

37.4 % 

2. Přijímání klíčových zákonů „Za pět minut dvanáct” 
(prosincový daňový balíček) 

32.4 % 

3. Stále větší složitost, namísto podpory řádné aplikace předpisů  
(novela zákona o veřejných zakázkách) 

11.5 % 

4. Neadekvátní byrokratická záplata na selhání státního dozoru  
(povinné rodné listy alkoholu) 

10.6 % 

5. Opakované odsouvání účinnosti již jednou přijatých předpisů 8.1 % 

 

 
 
  

  



Zákon Roku 2012 

Přehled nominací 

Nástroje ke zlepšení fungování vnitřního trhu unie (propojení obchodních rejstříků)  

Předpis Směrnice 2012/17/EU, kterou se mění některé směrnice ve věci propojení ústředních, 
obchodních a podnikových rejstříků  

Autor Evropská komise - GŘ pro vnitřní trh a služby  

Zdůvodnění Dojde k propojení vnitrostátních obchodních rejstříků do jednotného rozhraní, aby si každý 
mohl jednoduše ověřit informace o svých obchodních partnerech z jiných států Unie. 
Podobně jako přijetí jednotného evropského patentu se jedná o klasický příklad nástroje, 
který může zlepšit využití potenciálu vnitřního trhu Unie. Jeho plné využití je přitom třeba 
zajistit hlavně dnes, kdy se některé státy Unie potýkají s ekonomickými problémy a 
schopnost firem rozšířit své podnikatelské aktivity za přiměřených nákladů do ostatních 
částí Unie může být zásadní pro jejich přežití a pro udržení zaměstnanosti.  

 

 

Podpora mimosoudních způsobů řešení sporů (Zákon o mediaci)    

Předpis Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) 

Autor Evropská komise - GŘ pro spravedlnost a vnitřní věci/Ministerstvo spravedlnosti  

Zdůvodnění Série zavedených opatření by mohla vést k etablování mediace v ČR jakožto jednoho z 
prověřených mimosoudních způsobů řešení sporů (stavění procesních lhůt v průběhu 
mediace, seznam a povinnosti mediátorů, dohled nad mediací). Na rozdíl od soudního nebo 
rozhodčího řízení není jedné ze stran vnuceno řešení proti její vůli, ale je průnikem zájmů 
obou stran. Stranám s konstruktivním přístupem se nabízí další možnost, jak efektivně a s 
nízkými náklady dosáhnout řešení sporu.  

   

  

  



Koncepční posílení smluvní volnosti a srozumitelnosti předpisů   
(Rekodifikace soukromého práva)     

Předpis Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

Autor Ministerstvo spravedlnosti  

Zdůvodnění Nový občanský zákoník a s ním související předpisy posilují smluvní volnost stran, potažmo 
ochranu svobodné vůle (interpretační zásady, relativní vs. absolutní neplatnost právních 
jednání, forma právních jednání, dispozitivní vs. kogentní ustanovení, vnitřní uspořádání 
obchodních korporací atd.). Také systematika kodexu a odstranění dvojkolejnosti 
občanského a obchodního práva povedou, přes možné počáteční „porodní bolesti“, k 
obecnému zjednodušení aplikace soukromého práva. 

 

 

Zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek  

Předpis Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů  

Autor Ministerstvo pro místní rozvoj  

Zdůvodnění Novela má přispět ke zvýšení informovanosti podnikatelské i široké veřejnosti o plánovaných, 
realizovaných a ukončených zadávacích řízeních, o obsahu uzavřené smluvní dokumentace a 
jejím následném dodržování či o působení subdodavatelů. Výsledek ukáže teprve praxe (mimo 
jiné s ohledem na výjimky, které zákon umožňuje), nicméně novela je v tomto ohledu 
rozhodně krokem správným směrem.   

 

  

Odblokování církevního majetku umožňující hospodaření s ním   

Předpis Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o 
změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi)    

Autor Ministerstvo kultury  

Zdůvodnění Zákon odblokoval církevní majetek, což po mnoha letech konečně umožní řádnou péči o tento 
majetek. Zákon rovněž přispěje k rozvoji mnoha obcí, umožní investice ze strany 
podnikatelského sektoru, obcí a krajů i rozvojové projekty ze strany samotných církví. Byť 
může být zákon v některých ohledech problematický, dosavadní stav byl právně i ekonomicky 
neudržitelný a vrcholně nehospodárný.   

 



Paskvil Roku 2012 

Přehled nominací  

Přenášení odpovědnosti ze státu na soukromé subjekty (Nespolehlivý plátce DPH) 

Předpis Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Autor Ministerstvo financí 

Zdůvodnění Příjemce zdanitelného plnění nově ručí za odvod DPH v případě, kdy je poskytovatel 
zdanitelného plnění označen za tzv. nespolehlivého plátce nebo když provede úhradu na 
jiný účet poskytovatele než účet registrovaný u správce daně. Stát tak na příjemce 
zdanitelného plnění přenáší část vlastní odpovědnosti za výběr daní, pochopitelně včetně s 
tím souvisejících nákladů. 

 

 

Přijímání klíčových zákonů „Za pět minut dvanáct” (prosincový daňový balíček)  

Předpis Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se 
snižováním schodků veřejných rozpočtů, a zákon č. 502/2012  
Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

Autor Ministerstvo financí  

Zdůvodnění Nejistota ohledně výše sazby daně z přidané hodnoty měla dopad na naprostou většinu 
tuzemských firem. Řada společností musela mít připravené varianty rozpočtů, ceníků, 
nabídek i smluv a být připravená změnit i svoje strategie a plány na rok 2013. Stav nejistoty 
(nejen v daňové oblasti) negativně ovlivňuje ekonomiku více než samotné nastavení výše 
zdanění. Důvody pro tuto nejistotu navíc nejsou ekonomického či faktického rázu, ale 
spočívají ve fungování politického systému.   

  

 

  



Stále větší složitost, namísto podpory řádné aplikace předpisů (novela zákona o veřejných zakázkách) 

Předpis Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů    

Autor Ministerstvo pro místní rozvoj  

Zdůvodnění Výsledkem 16 novel tohoto šest let starého zákona je stav, kdy zadavatelé i dodavatelé mají 
reálný problém se ve spleti povinností vyznat a zákonodárci zvažují další novelu, která má 
opravit nové nedostatky. Jako u jiných předpisů vede takové neustálé zpřesňování a 
zpřísňování paradoxně ke snížení právní jistoty. Stát i soukromá sféra musí spíše 
podporovat řádnou aplikaci stávajících předpisů skrz rozšiřování dobrých příkladů a 
důsledné potírání jejich porušování. Samotná rostoucí komplikovanost předpisu vede k 
omezení soutěže u veřejných zakázek, a tím i k neefektivnímu vynakládání státních 
prostředků.  

 

 

Neadekvátní byrokratická záplata na selhání státního dozoru (povinné rodné listy alkoholu)     

Předpis Nařízení vlády č. 317/2012, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů 
lihu, destilátu a některých druhů lihovin  

Autor Ministerstvo zemědělství  

Zdůvodnění Nápoje s jedovaným metylalkoholem se do oběhu dostaly v důsledku kriminální činnosti 
několika subjektů a zásadního selhání státního dozoru. Nové regulační opatření (povinné 
vystavování a předávání dokladu o původu mezi jednotlivými potravinářskými podniky) 
přeneslo do značné míry náklady na řešení selhání státu na podnikatele v potravinářském 
sektoru paušálně a bez omezení účinnosti. Navíc se zatím nezdá, že by náprava tohoto 
stavu směřovala s dostatečnou intenzitou do oblastí, které stav zapříčinily.   

 

 

Opakované odsouvání účinnosti již jednou přijatých předpisů   

Předpis Zákon č. 463/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Autor Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Zdůvodnění Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců z roku 2006 je opětovně posouvána. 
Pokud jednou dojde k řádnému přijetí předpisu, musí být tento uveden v život, už kvůli 
efektivitě „zákonodárné služby“, kterou si platíme, a respektu k právu, které potřebujeme. 
Paralela s osudem služebního zákona z roku 2002 je zde zřejmá.  

  


