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Zákon roku je společným projektem firem, asociací 
a dalších subjektů angažujících se v oblasti kvality 
regulace českého podnikání. 

V rámci Zákona roku diskutujeme o nejrůznějších 
tématech podnikatelského práva. Pravidelnou 
součástí projektu je anketa, v níž vyhlašujeme nejvíce 
inspirativní příklady legislativních počinů v oblasti 
podnikání za uplynulý rok. Hlasování se každoročně 
účastní stovky podnikatelů. 

Letošní 12. ročník Zákona roku se sérií eventů věnoval 
environmentální regulaci, která má zásadní význam 
pro celá hospodářská odvětví. I mezi pěti nejlepšími 
legislativními počiny roku 2020 se umístila novela 
zákona v oblasti ochrany vod. 

Zákon roku organizuje advokátní kancelář Deloitte 
Legal ve spolupráci s partnery z oblasti podnikatelské 
a právnické obce. Tímto projektem aktivně 
podněcujeme společenskou debatu o potřebných 
oblastech a formách regulace podnikání v Česku.
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Předseda Nominační rady projektu Zákon roku odpovídal 
médiím na otázky k vyhlášeným výsledkům ankety.

Projekt Zákon roku probíhal ve zcela jiné situaci, než 
všechny předešlé roky - v koronavirové pandemii. Co nám 
ukazuje o funkčnosti legislativy a regulace tak, jak ji Česká 
republika v poslední době pojímá?

Pandemie se v regulaci projevila třeba enormním nárůstem počtu 
předpisů. Ročně jich bývá kolem 350, minulý rok jich bylo přes 
600. Porovnatelné množství předpisů bylo předtím vydáno jen při 
vstupu ČR do EU.

Dvanáctý ročník ankety je za námi. Co říkáte výsledkům?
Jsem velmi spokojen. Měl jsem původně obavy, jestli budeme 
vůbec schopni z „covidového annus horribilis 2020“ vybrat nějakou 
inspirativní podnikatelskou legislativu. Nakonec se ale sešel až 
nadstandardní počet dobrých návrhů a z nich pak po profesionální 
přípravě Nominační rada vybrala pět letošních nominací. 
I hlasování a vyhlášení proběhlo nakonec skvěle, přes evidentní 
komplikace kvůli pandemii.  

V roce 2020 vyšlo zejména množství legislativy navazující 
právě na koronavirovou pandemii a řešení souvisejících 
problémů. I přesto se ale objevily zákony, které se týkají 
regulace obecněji a zaslouží si pozitivní hodnocení. Zvítězila 
Bankovní identita, proč se tak stalo?
Kritická část národa během pandemie zakusila potřebu kvalitní 
digitální infrastruktury. A zároveň se s tím v době hlasování potkala 
implementace a propagace bankovní identity ze strany bank 

a dalších institucí. Takže se vytvořila silná shoda nad pozitivním 
vlivem takového nástroje, s reálným aktuálním dopadem 
i příslibem další digitalizace státu, po které je hlad. Od zavedení 
datových schránek a CzechPointů došlo jen k parciální digitalizaci 
české státní správy, navíc často orientované spíš k zefektivnění 
kontrolních pravomocí státu, třeba ve finanční správě, než ke 
zvýšení uživatelského komfortu uživatelů. Bankovní identita by 
právě mohla uživatelský komfort zásadně zvýšit a podnítit inovace 
a byznys. 5 milionů Čechů už teď běžně používá elektronické 
bankovnictví a všichni tito mohou (a nemusí) zdarma svůj přístup 
do elektronického bankovnictví použít ke své identifikaci v on-line 
prostředí, aby si z domova zařídili své záležitosti vůči státu nebo se 
prokázali v jednání s firmami. Autoři tohoto počinu se inspirovali ve 
Skandinávii, kde už je bank ID rozšířená. 

Vyzdvižen na druhém místě je bezplatný přístup 
k technickým normám. O co jde tam?
Abyste se dostal k technické normě, na kterou odkazují právní 
předpisy, a je tak všeobecně závazná, musel jste za to dřív platit, 
typicky podle počtu stran. Nyní se zavádí tzv. sponzorovaný 
přístup k technickým normám, kdy poplatky za přístup k těmto 
dokumentům chráněným autorským právem hradí příslušný 
ústřední správní úřad, v jehož gesci norma je. 

Daňoví poradci podporovali zejména Loss carryback. Je 
něco, co vás osobně na tomto zákoně zaujalo? 
Od předložení tohoto návrhu do Nominační rady mě zaujala silná 
podpora řady členů. Bylo vidět, že různé komory a svazy byly do 
zakotvení zpětného uplatnění daňové ztráty skutečně zapojeny, 
měly s Ministerstvem financí ty věci vydiskutované a domyšlené. 

Kritická část národa během pandemie 
zakusila potřebu kvalitní digitální 
infrastruktury. Bankovní identita 
je jejím příkladem.
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Podobně jako u BankID na Nominační radě hned cítíte, že je úplně 
jiná atmosféra kolem regulace vznikající v atmosféře konsensu 
a těžící z know-how ve společnosti.

Letos v rámci Zákona roku přibližujete některé oblasti 
enviromentální regulace. Vy jste na toto téma odborník. 
Jak se díváte na snahy nových daní v této oblasti?
Enviro regulace je existenční téma. Je škoda, že cokoliv co je u nás 
cítit Unií a ještě k tomu envirem, má a priori negativní nádech. 
Tenhle mindset nám brání vidět příležitosti, které zhoršující se 
podmínky životního prostředí nabízí. Dvacátá léta tohoto století 
změní k nepoznání naše vnímání (a regulaci) negativních externalit 
byznysu, ať už na životní prostředí či sociální podmínky. Byla 
by chyba se stavět do role obětí environmentálního kánonu. 
Environmentální daně, jak jsou obecně nazývané různé spotřební 
daně a další regulatorní poplatky a příspěvky směřující k ochraně 
životního prostředí, budou přibývat a povedou k zásadnímu 
zvýšení přerozdělování bohatství a posilování role státu. Když ale 
podnikatelé dokáží zavádět vlastní ochranné programy, funkční 
standardy a sdílené postupy, mohou se této vlně částečně ubránit 
a udržet si daleko přímější vliv na pravidla, kterými se musí řídit. 
Vyžaduje to prozíravost a aktivitu. Svět se smrsknul do jedné 
velké provázané koule a podnikatelé jako přirozený zdroj inovace 
a prosperity potřebují se zbytkem té kole vést konstruktivní 
spolupráci.  A placení daní je jen začátek.

Tomáš Babáček
Lídr projektu a předseda Nominační rady
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Praha, 20. dubna 2021 – Dvanáctý ročník ankety Zákon 
roku s velkým náskokem vyhrálo téma „Univerzální způsob 
identifikace v on-line prostředí“, konkrétně zákon o bankovní 
identitě. Poslanecký návrh přináší možnost využití elektronické 
bankovní identifikace jako oficiální, státem uznané identifikace 
občanů. Zákon o bankovní identitě číslo 49/2020 Sb. nabyl 
účinnosti 1. ledna 2021. Jeho přijetí umožnilo rozšířit služby 
bank o elektronické ověřování totožnosti, podepisování a další 
elektronické služby vytvářející důvěru. S příchodem bankovní 
identity nastala revoluční změna v ověřování identity na dálku.

Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost Deloitte 
a její advokátní kancelář Deloitte Legal od roku 2010. Z pěti 
nominací vybíraly stovky podnikatelů nejlepší právní předpis, 
soubor zákonů nebo legislativní počin, který má pozitivní dopad 
na podnikání v Česku. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora 
ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR. 
V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých, nejen 
podnikatelských oblastí. Nominovanými počiny jsou obecně 
závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie přijaté či 
schválené v uplynulém roce.

říká řídící partnerka Deloitte Diana Rádl Rogerová.

doplňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

říká Tomáš Babáček, advokát Deloitte Legal, předseda 
Nominační rady a projektový lídr Zákona roku.

Tisková zpráva
Zákonem roku se stala 
bankovní identita

Bankovní identita přináší zásadní posun ve všech 
oblastech života, včetně podnikání a vztahů se 
státem. V době tolik závislé na online přístupu 
ke službám tak pro miliony uživatelů přichází 
možnost zdarma a dobrovolně použít svůj přístup 
do elektronického bankovnictví. Deloitte se na jejím 
nasazení a s její pomocí na digitalizaci soukromých 
i veřejných služeb v Česku aktivně podílí,

Letošní výsledky Zákona roku ukazují, jak 
významnou roli pro podnikání i stát znamená 
digitalizace. Jedním z mála přínosů pandemie, 
kterou prožíváme, je totiž právě širší využívání 
nových technologií a efektivních online nástrojů. 
Vítězná bankovní identita představuje z pohledu 
Hospodářské komory revoluční krok, jak 
digitalizovat nejen státní a bankovní sektor, ale také 
servis všem občanům ze strany soukromých firem,

Vidíme, že opět vyhrál zákon s velkým náskokem. 
Minulý rok to byla elektronizace státní správy, 
letos je to zákon o bankovní identitě, pro který se 
vyslovilo přes sedmdesát procent všech hlasujících. 
To je jasný signál, že ani krize nejsou překážkou pro 
přípravy předpisů, které mohou výrazně zefektivnit 
a zlepšit podnikatelské prostředí,
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Na stupních vítězů se dále umístila novela zákona o technických 
požadavcích na výrobky, konkrétně bezplatný přístup 
k technickým normám. Díky této změně zákona získala veřejnost 
bezplatný přístup k závazným technickým normám. Třetí místo 
v anketě obsadil zákon umožňující zpětné uplatnění daňové 
ztráty, který podnikatelům dává možnost získat potřebné finanční 
prostředky vrácením daně zaplacené v minulosti, pokud před 
nástupem pandemie dosahovali zisku, a nyní jsou ve ztrátě.

Letošní ročník Zákona roku se sérií eventů věnuje environmentální 
regulaci, která má zásadní význam pro celá hospodářská odvětví. 
I mezi pěti nejlepšími legislativními počiny roku 2020 se umístila 
novela zákona v oblasti ochrany vod.

dodává Jiří Nesrovnal, Vedoucí sekce DPPO, KDP ČR.

doplňuje Robert Němec, místopředseda představenstva České 
advokátní komory.

Jsem moc rád, že na hezkém třetím se umístil zákon 
umožňující zpětné uplatnění daňové ztráty. Jde 
o moderní, podnikatelsky orientované, ekonomicky 
logické a v neposlední řadě také systémové řešení, 
které i v minulosti KDP ČR prosazovala. Toto řešení 
pomůže podnikatelům získat nezbytné volné 
finanční prostředky nejen v současné nelehké 
situaci, ale i v jiných podobných případech, jako 
je havárie, ztráta trhu či nemoc. Zákon pomůže 
nejen velkým společnost, ale i drobným a malým 
podnikatelům. Příprava normy byla vzorně 
komunikována s odbornou veřejností a byly 
zohledněny mnohé připomínky například KDP 
ČR. I díky tomu se výrazně zjednoduší a usnadní 
zavedení normy do praxe,

Doba covidová ukázala, jak důležité je využití online 
komunikačních nástrojů pro zachování chodu 
celé řady institucí, škol a podniků. Anketa Zákon 
roku potvrdila vysokou poptávku po možnostech 
online identifikace občanů, kterou přináší zákon 
o bankovní identitě. Advokátní komora již nyní 
aktivně spolupracuje s Bankovní identitou za tím 
účelem, aby advokáti mohli využívat tento nástroj 
k identifikaci klientů a dalších účastníků právních 
úkonů,
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Ondřej Profant, poslanec, Piráti Barbora Kořanová, poslankyně, ANO

Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářská komora ČR/ICT unie

Jan Procházka, partner, Deloitte Legal.

Vítězem se stala…
…Bankovní identita

Věřím, že zákon o bankovní identitě přispěje 
k dalšímu rozvoji online služeb nabízených státem 
a k jejich využívání občany. Internetové bankovnictví 
má dnes u nás zhruba pět milionů lidí, ti všichni si 
tak mohou bankovní identitu snadno zřídit a díky 
ní se přihlásit například do sčítání lidu, skrz Portál 
občana získat výpis z trestního rejstříku, výpis 
z katastru nemovitostí, podívat se na svůj lékový 
záznam nebo zjistit trestné body při řízení.

Je to pro mne osobně velká čest, že jsem již podruhé 
získala toto velmi prestižní ocenění, navíc znovu 
v oblasti digitalizace veřejné správy, která je mou 
velkou sněmovní prioritou. Byla jsem pozitivně 
překvapena náskokem, s jakým jsme v anketě 
s kolegy uspěli. Je to pro mne velký závazek do 
budoucna. Lidé si digitalizaci veřejné správy přejí 
a je mým úkolem i cílem, abych v této práci jako 
zákonodárce pokračovala.

Mám z nástupu bankovní identifikace obrovskou 
radost. Čím víc identifikačních prostředků bude 
existovat, tím silnější bude tlak na zprovoznění 
dalších a dalších digitálních služeb. Jakmile totiž 
člověk má elektronický identifikační prostředek, 
začne se pídit po službách, u nichž ho může využít, 
respektive začne tlačit na to, aby ty služby byly 
on-line dostupné.

Lidé jsou zvyklí přistupovat k bankám na internetu 
či ze svých mobilů a mají v ně důvěru. Bankovní 
identita tak určitě má základní předpoklady uspět.
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Letošní vyhlášení ankety Zákon roku proběhlo netradičně v online 
prostředí formou live streamu přímo z kanceláří Deloitte. Úvodním 
slovem posluchače přivítala řídící partnerka Deloitte Diana Rádl Rogerová 
a předseda Nominační rady projektu Zákon roku k loňské legislativě Tomáš 
Babáček. Během přenosu byla divákům představena nominovaná témata, 
následně představení příkladu dobré praxe environmentální regulace 
a závěrem vyhlášení výsledků ankety. Celým odpoledním programem 
provázel moderátor Tomáš Drahoňovský.

Sledovat záznam »

https://www.youtube.com/watch?v=mLYyO40aN9g
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Přehled nominovaných zákonů

Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí (zákon o bankovní identitě)

Předpis
Zákon č. 49/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony  » Plné znění

Autor Skupina poslanců zastoupená Barborou Kořanovou

Zdůvodnění
Bankovní identita může zásadně změnit identifikaci v on-line prostředí a bezbolestně a zdarma zpřístupnit 
i elektronické služby státu milionům uživatelů elektronického bankovnictví.

Bezplatný přístup k technickým normám (novela zákona o technických požadavcích na výrobky)

Předpis
Zákon č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů » Plné znění

Autor Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zdůvodnění
Přístup k závazným technickým normám je nově zadarmo. Je tak narovnán pokřivený (a ústavně nekonformní) stav, 
kdy bylo nutno platit za přístup k normám, na které odkazují právní předpisy a jsou všeobecně závazné.

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgiyf6nbzfuya&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgiyf6njsgywta&groupIndex=0&rowIndex=0
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Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (loss carryback) (zákon, kterým se mění některé daňové zákony 
v souvislosti s výskytem koronaviru)

Předpis
Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů » Plné znění

Autor Ministerstvo financí

Zdůvodnění

Podnikatelé mohou nově získat potřebné finanční prostředky vrácením daně zaplacené v minulosti, pokud před 
nástupem pandemie dosahovali zisku, a nyní jsou ve ztrátě. Je to významná a rychlá pomoc nejen v době pandemie, 
ale systémový nástroj pro řešení podobných výkyvů ve výsledcích hospodaření i v budoucnu, navíc dlouhodobě 
rozpočtově neutrální. Vznik nástroje byl příkladně konzultován s odbornou veřejností.

Flexibilnější pracovněprávní vztahy (novela zákoníku práce)

Předpis
Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další související zákony » Plné znění

Autor Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zdůvodnění

Novela reaguje na potřeby pracovního trhu a upřesňuje řadu dosud problematických oblastí. Vyjasňují se pravidla 
pro doručování písemností (např. výpovědi) a napravují se dříve excesivní podmínky pro automatický přechod 
zaměstnanců k novému přejímajícímu zaměstnavateli. Více zaměstnanců může sdílet jedno pracovní místo 
a odstraňují se nerovnosti dané v praxi mezi některými skupinami zaměstnanců při výpočtu a čerpání dovolené.

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgiyf6mrzhewta&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgiyf6mryguwtc&groupIndex=0&rowIndex=0
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Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha (novela vodního zákona)

Předpis
Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony » Plné znění

Autor Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí

Zdůvodnění
Budou vznikat státní a regionální „plány pro sucho“ a další preventivní i operativní opatření pro zajištění přístupu 
k nedostatkovému statku, jakým je voda. Řízený a transparentní přístup k vodě je existenční potřebou většiny 
hospodářských provozů a všech občanů v zemi.

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgiyf6njugqwta&groupIndex=0&rowIndex=0
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Výsledky ankety Zákon roku 2020
(vyhlášeny 20. dubna 2021)

Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí 

(zákon o bankovní identitě)

Bezplatný přístup k technickým normám 

(novela zákona o technických požadavcích na výrobky) 

Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty

(loss carryback) 

Flexibilnější pracovněprávní vztahy

(novela zákoníku práce) 

Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha

(novela vodního zákona)

Celkové pořadí

5 zákonů, o kterých se hlasovalo

9,3 %
Bezplatný přístup 

k technickým normám

72,9 %
Univerzální způsob 

identifikace v on-line 
prostředí 

6,9 %
Možnost zpětného 
uplatnění daňové 

ztráty 

5,5 %
Flexibilnější 

pracovněprávní vztahy

5,4 %
Předvídatelná pravidla 
hospodaření s vodou 

v době sucha 

1 2 3 4 51 2 3 4 5
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Celkové hlasování
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1. Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí (zákon 

o bankovní identitě)

2. Bezplatný přístup k technickým normám (novela zákona 

o technických požadavcích na výrobky) 

3. Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty 

(loss carryback)

4. Flexibilnější pracovněprávní vztahy 

(novela zákoníku práce) 

5. Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha 

(novela vodního zákona)

72,9%

9,3%

5,5%
6,9%

5,4%
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14 1První místo za zákon o bankovní identitě převzali poslanci Barbora Kořanová, Ondřej Profant a Martin Kupka.
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Druhé místo za novelu zákona o technických požadavcích na výrobky přišel převzít 
náměstek ministerstva průmyslu a obchodu Jan Dejl.

Třetí místo za možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (loss carryback) 
převzala ministryně financí Alena Schillerová.
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Články v médiích

V minulosti 
zaplacenou daň 
je možné získat  
nazpět »

Bankovní identita 
je pomocníkem 
státu »

Veřejnost má od 
ledna bezplatný 
přístup k českým 
technickým 
normám »

Sdílení pracovního 
místa je od ledna 
jednodušší »

»
»

»
»

16. 4. 2021

18. 3. 2021

25. 3. 2021

9. 4. 2021

https://archiv.hn.cz/c1-66910260-v-minulosti-zaplacenou-dan-je-mozne-ziskat-nazpet
https://archiv.hn.cz/c1-66897620-bankovni-identita-je-pomocnikem-statu
https://archiv.hn.cz/c1-66901090-verejnost-ma-od-ledna-bezplatny-pristup-k-ceskym-technickym-normam
https://archiv.hn.cz/c1-66906550-sdileni-pracovniho-mista-je-od-ledna-jednodussi
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Anketa Zákon roku 2020 
v médiích

mediálních výstupů
60

Děkujeme Miroslavu Chocholovi (Epravo), 
Janu Janušovi (A11), Alžbětě Vejvodové 
(Economia), Haně Rýdlové (ČAK), Jaroslavu 
Kramerovi (Coverstory), 

Markétě Svobodové (HK ČR) a mnoha 
dalším za mediální spolupráci při 
prezentování ankety Zákon roku veřejnosti.
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Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., Právník, Deloitte Legal, 
Předseda NR

Kamil Blažek, Předseda, Legislativní rada malých a středních 
podniků

JUDr. Marie Brejchová, LL.M, Unie podnikových právníků ČR, 
z.s., právník PRE, a.s.

Miroslav Chochola, Předseda představenstva, EPRAVO.CZ

Monika Čírtková, Advokátka, vlastní praxe

Mgr. Martin Drtina, Šéfredaktor, Právní rádce

Ing. Radek Hacaperka, Generální ředitel , CECED CZ

Filip Hanzlík, Náměstek výkonné ředitelky ČBA

Štěpán Holub, Právník

Mgr. Jan Januš, Šéfredaktor Mladého světa a Lawyers & Business 
ve společnosti Vydavatelství A 11

Mgr. Veronika Ježková, Ředitelka, Pro bono aliance

Mgr. Pavel Jiříček, Právník, Transparency International

Mgr. Soňa Jonášová, Zakladatelka a ředitelka, Institut cirkulární 
ekonomiky

Mgr. František Korbel, Ph.D, Právník, Havel, Holásek & Partners

Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA, FCCA, MBA, Deloitte Advisory 
s.r.o.

Ing. Alois Míka, energetický expert pro ČSOB

Ladislav Minčič, Ředitel odboru legislativy, práva a analýz HK ČR

Mgr. Ivona Mottlová, Svaz měst a obcí ČR

Nominace předpisů, kolem kterých každý rok vedeme 
celospolečenskou debatu o kvalitách regulace pro podnikání, 
vybírá nominační rada sestavená z právníků, ekonomů, 
podnikatelů a zástupců partnerů Zákona roku. Rozdílný 
obor a místo působení členů nominační rady přináší do 
výběru nominací hodnotnou různorodost, která podněcuje 
kvalitu debaty. Členové nominační rady, ale i další osobnosti 
se pravidelně vyjadřují k připraveným nominacím i obecně 

k tématu regulace podnikání. Při výběru nominací je dbáno na 
identifikaci a zohlednění konfliktu zájmů například tam, kde 
se člen nominační rady podílel na tvorbě daného právního 
předpisu.

Členové Nominační rady Zákona roku 2021,  
v abecedním pořadí

Nominační rada Zákona roku, 2021
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Václav Nekvapil, Člen Policy Group British Chamber of 
Commerce in the Czech Republic

JUDr. Robert Němec LL.M., Partner, PRK Partners Praha

Jiří Nesrovnal, Vedoucí sekce DPPO, KDP ČR

Ing. Mgr. Tereza Petrášová, Deloitte Advisory s.r.o.

JUDr. Barbara Pořízková, Místopředsedkyně, Nejvyšší správní 
soud

Ing. Tomáš Prouza, MBA, Prezident, Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR

JUDr. Hana Rýdlová, Šéfredaktorka, Bulletin advokacie/Advokátní 
deník

JUDr. et PhDr. Karel Šimka, LL.M., PhD, Soudce, Nejvyšší 
správní soud ČR

Mgr. Jan Slanina, Česká leasingová a finanční asociace

Radek Špicar, M.Phil, Víceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR

JUDr. Irena Trunečková, Advokát, The Czech institute of 
Directors

Ing. Alžběta Vejvodová, Zástupce šéfredaktora, týdeník Ekonom

Ing. Vilém Žák, Ředitel a člen představenstva SOVAK ČR

JUDr. Lukáš Zapletal, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
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Hledání odstínu zelené
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A tenhle znáte? Potkají se tři bankéři a baví se o roli své 
centrální banky v ekologické transformaci hospodářství. 

První se zamračí a řekne: „Naše měna je pevná a ceny stabilní a to 
je naše starost. Nejsme tady od přesměrovávání peněz z jednoho 
odvětví do druhého, nízkouhlíkového. To ať si dělá vláda, ta má na 
to nástroje.“ Druhý zvolí notně shovívavější tón: „Klimatická krize 
je ale celospolečenská krize, která bude mít dopad na všechny 
a všechno, i na ceny. Nevím ještě přesně, jaké nástroje použijeme, 
při pandemii po nás taky nikdo nechtěl, abychom vyvíjeli vakcínu, 
ale jako jsme nemohli ignorovat rizika při pandemii, musíme svou 
měrou odpovědnosti přispět i k řešení klimatické krize!“

Na sladké řečičky bouchne třetí bankéř do stolu a prohlásí: „To 
naše centrální banka právě získala nový mandát, aby podporovala 
naši vládu v nízkouhlíkové transformaci hospodářství! Naše 
rezervy jsou vládě k dispozici a my uděláme vše proto, aby 
přenesla naše národní hospodářství do bezuhlíkové epochy!“

Tak nějak mohla s nadsázkou vypadat karikatura debaty 
centrálních bankéřů na panelu CEE Sustainable Finance Summitu 
v druhé polovině května. Ve skutečnosti byla klidná a věcná – díky 
kompetentnosti a kultivovanosti panelistů, centrálních bankéřů. 
Debata přesto obnažila řadu otázek, kterým tváří v tvář změně 
podnebí čelíme. Jak by na změnu klimatu měly reagovat instituce, 
jež ekologii nemají v popisu práce? Měla by role centrálních bank 
zůstat tradiční, nebo by měly mnohem aktivněji formovat přechod 
k udržitelnosti? Jdeme-li dál, jakou míru autonomie dopřát 
regionům, které vidí příčiny a následky změny klimatu různě? 
A jak mobilizovat veškeré možné kapacity našich společností pro 
řešení oteplení a přitom se vyvarovat budovatelské hysterii a erozi 
odpovědnosti za přijímaná rozhodnutí?

Klimatická krize není problém technologický. Je primárně 
důsledkem gigantického selhání trhu a řízení. Všechny nás teď 
dobíhá, že na čistý vzduch a vodu nikdo nedal včas správnou 
cenovku a že o přírodě učíme děti ve školách jenom optikou 
hospodářské prospěšnosti. Při hledání cesty ven bychom se však 

neměli inspirovat přehlíživostí našich předků k důsledkům jejich 
– naší prosperity. Potřebujeme naopak využít toho nejlepšího, co 
vymysleli a vybudovali. Silné veřejné instituce, dovednost věcně 
analyzovat stále nové komplexní poznatky a rychle je převádět 
do reality bez kompromitování společenské smlouvy a svobod. 
Společenská poptávka i některé nové nástroje EU jako Taxonomie 
udržitelnosti mají tendenci podporovat naše binární vidění světa 
(zelený – hnědý, udržitelný – odsouzený k zániku) a vybičovávají 
firmy k různým těžko uvěřitelným zeleným tvrzením a závazkům. 
Myslím, že tomuto se potřebujeme ubránit.

Zvlášť v Česku jsme si toho k oteplování planety zatím moc neřekli. 
Teprve teď si naše firmy a veřejné instituce hledají svou roli 
v agendě udržitelnosti a dlužno dodat, že kvůli dlouhodobému 
ekologickému vakuu v českém veřejném prostoru si řada z nich 
neví rady.

Postoj k udržitelnosti by se neměl tvořit na povel. Až budeme za 
patnáct dvacet let zpětně hodnotit dnešní rozjezd transformace, 
budeme snad cítit úlevu, že jsme z nejhoršího venku. Možná ale 
taky pocítíme dozvuk skandálů z vytunelovaných ekologizačních 
fondů, slepých uliček přehnaně slibných nových technologií 
a možná nás zpětně zamrzí pachuť nespravedlnosti ze způsobu, 
jak jsme naložili s bohatstvím několika generací předchozích 
a následujících ve jménu „zeleného skoku“. A řada těchto jevů se 
stane kvůli nezodpovědnému nekritickému podléhání tlakům, tak 
jako se to stalo v jiných historických epochách.

V ekologické krizi a transformaci hraje každý nějakou roli. Měla 
by být ovšem výsledkem kritického, zodpovědného a nikdy 
nekončícího procesu hledání. Logicky pak musí mít u každého jiný 
odstín zelené.

Autor: Tomáš Babáček Partner Deloitte Legal project leader 
platformy Zákon roku

Publikace 14.6.2021
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Live stream – Zákon o odpadech
Odpady jsou jedním z důležitých témat udržitelnosti, se kterým 
souvisí otázky zpětného odběru, recyklace, energetického využití, 
a v konečném důsledku i skládkování. Jaký dopad bude mít nový 
zákon o odpadech na tyto oblasti? Vznikne nový prostor pro 
nakládání s výrobky s ukončenou životností? Budeme odpad 
využívat jako energetickou surovinu? A jaká je ekonomika využívání 
odpadů v novém legislativním prostředí?

O těchto a dalších otázkách ohledně podoby současného 
odpadového hospodářství a jeho budoucího fungování ve vztahu 
k potřebám obcí, průmyslu i energetiky jsme si povídali v rámci 
naší online diskuze. Společně s našimi hosty jsme se zaměřili na to, 
jakými změnami bude procházet sektor odpadového hospodářství 
a jak mohou nové investice pomoci s přechodem k cirkulární 
ekonomice.

Hosty našeho online setkání byli:

 • Jan Maršák, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního 
prostředí

 • Michal Stieber, výkonný ředitel, Veolia Vedlejší produkty ČR, 
s.r.o.

 • Radim Filák, CEO ELT Management Company Czech Republic 

Zákon o odpadech - YouTube »

https://www.youtube.com/watch?v=O2jwVH00O98
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Nová éra lesnictví: výzvy a příležitosti
Jaká je budoucnost lesnictví v kontextu 
nové strategie EU?
Úloha lesů, lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu je v mnoha 
ohledech zásadní pro člověka i životní prostředí. V tomto kontextu 
představuje zveřejnění Nové strategie EU pro oblast lesnictví 
do roku 2030 vhodnou příležitost pro debatu o současných 
a budoucích výzvách lesnického sektoru v ČR a budoucnosti 
regulace na úrovni EU.

V rámci lesnického live streamu se panelisté zaměřili na otázku, 
co nová strategie přináší pro lesní hospodářství, lesníky, 
zpracovatele a veřejnost. Zabývali se úlohou lesů a lesnictví při 
plnění ambiciózních cílů v dalších strategických oblastech, jako 
je ochrana biodiverzity, ochrana klimatu, oběhové hospodářství 
a biohospodářství. Dále také diskutovali na téma využití 
mnohostranných funkcí lesů a rovněž o stále silnějším důrazu 
na ukládání uhlíku i ochranu biodiverzity. Zaměřili se na potřeby 
zpracovatelů a rozvoj spolupráce s dalšími sektory. Na závěr 
probírali možnosti ocenění a odměňování zmíněných funkcí lesů 
a současné zdroje financování. 

Panelisté:

 • Mgr. Vojtěch Bašný, Ph.D., LL.M., Senior Associate, Deloitte 
Legal, Environment

 • Mgr. Patrik Mlynář, náměstek Sekce lesního hospodářství 
Ministerstva zemědělství ČR

 • Ing. Tomáš Pařík, Asociace lesnických a dřevozpracujících 
podniků

 • Ing. Jiří Svoboda, Sdružení vlastníků obecních a soukromých 
lesů v ČR

 • doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., Školní lesní podnik Masarykův les 
Křtiny, Mendelova univerzita v Brně

Nová éra lesnictví »

https://akce.deloitte.cz/akce/21-10-05-nova-era-lesnictvi-vyzvy-a-prilezitosti/
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Děkujeme  
partnerům projektu

Pod záštitou:

Partneři:
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EnviLaw zpravodaj

Legislativa se v oblasti životního prostředí neustále proměňuje. I proto je pro firmy stále náročnější 
se v této regulatorní oblasti orientovat a dostát všem nezbytným požadavkům. Udržet si přehled 
v legislativních novinkách vám může pomoct náš EnviLaw zpravodaj!

V EnviLaw zpravodaji pro vás čtvrtletně shrnujeme do nejdůležitější, co se v oblasti 
environmentální regulace událo!

Budoucnost regulace | udržitelné financování | veřejná podpora | oběhové 
hospodářství | zemědělství a biodiverzita | energetika | a mnoho dalšího!

Ať už hledáte aktuální přehled nejnovějších dotačních příležitostí pro svou firmu, zajímáte se o legislativní 
změny v určité oblasti, případně chcete vědět, jaké výzvy před organizacemi v oblasti environmentálního 
práva do budoucna stojí, v EnviLaw zpravodaji si každý najde to své!

Pokud chcete, aby vám v budoucnu 
neunikla žádná důležitá novinka, 

přihlaste k odběru EnviLaw 
zpravodaje!

Pravidelný souhrn toho nejdůležitějšího 
z environmentálního práva

Nezapomeňte si přečíst také první EnviLaw ročenku, 
kde najdete všechny nejdůležitější informace, které 
jsme vám v rámci našeho zpravodaje přinesli v roce 
2020.

https://www.youtube.com/watch?v=O2jwVH00O98
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/email-subscriptions.html/?utm_source=web&utm_medium=redirect&utm_campaign=dcom_homepage_favs
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/email-subscriptions.html/?utm_source=web&utm_medium=redirect&utm_campaign=dcom_homepage_favs
https://www.zakonroku.cz/wp-content/uploads/2021/04/EnviLaw_Rocenka_2020.pdf
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„Deloitte“ je značkou, pod níž desítky tisíc zkušených odborníků v nezávislých firmách po celém světě 
spolupracují při poskytování auditorských, konzultačních, právních a finančně poradenských služeb, služeb 
z oblasti řízení rizik a daňových a souvisejících služeb vybraným klientům. Tyto firmy jsou členy Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“). Každá 
z členských firem DTTL nabízí služby v určité zeměpisné oblasti a podléhá zákonům a profesním předpisům 
země nebo zemí, v nichž působí. Každá členská firma DTTL má strukturu, která odpovídá národním právním 
řádům, nařízením, obvyklým postupům a respektuje další faktory a která umožňuje poskytování odborných 
služeb na konkrétních územích prostřednictvím dceřiných a přidružených společností, případně dalších 
spřízněných subjektů. Jednotlivé členské firmy DTTL neposkytují veškeré služby, přičemž některé služby 
nemohou být použity pro ověření klientů z hlediska pravidel a předpisů veřejného účetnictví. DTTL a její 
členské firmy jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty, které si nemohou navzájem ukládat 
povinnosti. DTTL a každá z jejích členských firem nesou pouze odpovědnost za vlastní konání či pochybení, 
nikoli za konání či pochybení ostatních členských firem. Společnost DTTL (dále též jako „Deloitte Global“) 
klientům služby neposkytuje.

Společnost Deloitte je předním globálním poskytovatelem služeb v oblasti auditu a assurance, podnikového 
poradenství, finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a souvisejících služeb. Naše sít 
členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích poskytuje služby čtyřem z pěti společností figurujících 
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dělá to, co má pro klienty smysl, navštivte www.deloitte.com.

Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani 
žádná z jejích členských firem či jejich spřízněných podniků (souhrnně „síť společností Deloitte“) jejím 
prostřednictvím neposkytuje odborné rady a služby. Přijetí jakéhokoliv rozhodnutí či jednání, které může 
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