
 

 

 

 

Výsledky Ankety Zákon roku 2021 

Zákon roku 2021 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí  % 

   1. Rekodifikace stavebního práva (nový stavební zákon) 67.5 % 

   2. Milostivé léto (část novely exekučního řádu) 14.3 % 

   3. Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků nižších soudů (část novely zákona o 
soudech a soudcích) 

12.2 % 

  4. Digitalizace notářské činnosti (novela notářského řádu) 3.9 % 

  5. Katalog udržitelných ekonomických činností (technická kritéria udržitelnosti) 2.0 % 

  

 

 



 

 

Zákon roku 2021 

Přehled nominací 

Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků nižších soudů (část novely zákona o soudech a soudcích) 

Předpis Zákon č. 218/2021, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících 
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
» Plné znění 

Autor Pozměňovací návrhy poslanců Taťány Malé a Jakuba Michálka 

Zdůvodnění I business potřebuje předvídatelnost práva, soudní rozhodnutí by se od sebe neměla 
zásadně lišit. Anonymizovaná rozhodnutí okresních, krajských i vrchních soudů budou nově 
zveřejňována ve veřejně přístupné on-line databázi. Toto podpoří sjednocování soudního 
rozhodování. 

 

 

Rekodifikace stavebního práva (nový stavební zákon) 

Předpis Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon 
» Plné znění 

Autor Ministerstvo pro místní rozvoj 

Zdůvodnění Jeden úřad–jedno řízení–jedno razítko. Nová komplexní úprava má zásadně zjednodušit 
a urychlit povolování staveb. Reaguje na dlouhodobé volání po nápravě neutěšeného 
stavu podvazujícího konkurenceschopnost ČR a zajišťování bytových potřeb. Pro 
dosažení sledovaného cíle bude ještě třeba provést dílčí úpravy, například zajistit 
zapojení obcí. 

 

 

 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgiyv6mrrhawta
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgiyv6mrygmwtc


 

 

 

 

Digitalizace notářské činnosti (novela notářského řádu) 

Předpis Zákon č. 300/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
» Plné znění 

Autor Skupina 23 poslanců zastoupená Monikou Červíčkovou 

Zdůvodnění Notářské zápisy třeba o valných hromadách sepsané prostřednictvím videokonferencí, 
zakládání s.r.o. online, usnadnění získávání apostil, ověřování elektronických podpisů, 
webový portál umožňující okamžitě se spojit s jakýmkoli disponibilním notářem. Žádoucí 
elektronizace další agendy usnadňující podnikání. 

 

 

Milostivé léto (část novely exekučního řádu) 

Předpis Zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony (konkrétně část druhá čl. IV bod 25 tohoto zákona) 
» Plné znění 

Autor Pozměňovací návrh poslance Marka Výborného 

Zdůvodnění Osoby, které uvízly v dluhové pasti, mohly v tříměsíčním období uhradit své dluhy vůči státu 
bez úroků z prodlení a jiného příslušenství. Dluhy se mají platit a stát nesmí zasahovat do 
soukromých závazků. Přesto se jedná se o inspirativní počin pragmaticky řešící společenský 
problém, z něhož mají prospěch i zaměstnavatelé a věřitelé a k němuž se přidala i řada 
soukromých firem. 

 

Katalog udržitelných ekonomických činností (technická kritéria udržitelnosti) 

Předpis Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení 
technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská 
činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo 
k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně 
nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů 
» Plné znění 

Autor Evropská komise 

Zdůvodnění Taxonomie vnáší transparentnost do posuzování, které hospodářské činnosti jsou na základě 
aktuálních vědeckých poznatků udržitelné, v tomto případě z hlediska zmírňování změny 
podnebí a adaptace na ni. Vytváří tak cenný nástroj zabraňující nepodloženým „zeleným“ 
tvrzením a usnadňující firmám řídit klimatická rizika a přesměrovávat finance od 
neudržitelných do skutečně udržitelných projektů. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgiyv6mzqgawta&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgiyv6mrygywte&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgazdcx3sgiytgoi

