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Příloha 
 

Desátý ročník ankety Zákon roku 
 

Nominace: 
 

Předvídatelné podnikatelské prostředí: balíček oběhového hospodářství EU 

vytvářející dlouhodobou koncepci evropského hospodářství 

 

Předpis: Evropský balíček oběhového hospodářství: 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/849 ze dne 30. května 2018, 

kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 

2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech 

a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, 

kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, 

kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, 

kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 

 

Autor: Evropská komise 

 
Zdůvodnění: Evropa si nastavila závazný rámec pro přechod k surovinově soběstačnému 
a udržitelnému hospodářství. Model „vezmi-vyrob-použij-zahoď“ z dob průmyslové 
revoluce bude v nejširších aspektech ekonomiky postupně transformován k eliminaci 
odpadu a opětovnému využívání hodnotných zdrojů. Vytváří se unikání prostor pro 
inovaci firem a pro kompetitivní náskok a růst evropského průmyslu. Koncepce vytváří 
předvídatelné podnikatelské prostředí umožňující firmám přijímat správná strategická 
rozhodnutí. Aby se záměr naplnil, potřebují se teď ještě firmy zasadit o jeho správnou 
implementaci do českých podmínek využívání zdrojů, ekodesignu a nakládání 
s odpadem.  

 

Funkční infrastruktura: změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury 

 

Předpis: Zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení 

výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (resp. jeho část, 

která se týká výstavby dopravní infrastruktury) 

 

Autor: 17 poslanců - Martin Kolovratník, Dan Ťok, Patrik Nacher, Milan Feranec, Klára 

Dostálová, Roman Onderka, Jaroslav Foldyna, Květa Matušovská, Leo Luzar, Zdeněk 

Ondráček, Radim Fiala, Helena Langšádlová, Ondřej Polanský, Věra Kovářová, Lukáš 

Černohorský, Zbyněk Stanjura, Jiří Mihola 
 

Zdůvodnění: Základem podnikání je pohyb a ten je závislý na funkční infrastruktuře. 

Novela má zkrátit proces povolování nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury, 

zejména dálnic a železnic. Novela zavádí fikci souhlasu pro vydání závazného stanoviska. 

Dále zavádí institut předběžného uvedení v držbu, který urychluje vyvlastňovací řízení u 

významných dopravních staveb. Protože k urychlení došlo omezením práv účastníků 

řízení, zákon bude ještě zkoumat Ústavní soud.  
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Nástroje pro zdravou konkurenci: změna zákona o ochranných známkách 
 

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), ve 

znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně 

zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 

16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných 

známkách (přepracované znění) 

 

Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti 
 
Zdůvodnění: Ochranná známka je tradičním nástrojem zdravé soutěže mezi podnikateli a 
její efektivní ochrana je předpokladem k expansi na nové trhy. Novela má zmodernizovat 
a zefektivnit systém ochranných známek. Novela umožňuje nově registraci i známek 

čichových, chuťových, zvukových či pohybových. Zrušení přezkumu existujících známek 
Úřadem průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti při přihlašování známek nových však 
klade do budoucna větší požadavky na bdělost vlastníků již registrovaných ochranných 
známek.  

 
 

Nominační rada (v abecedním pořadí): 
 
Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., partner Deloitte Legal, předseda Nominační rady 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR, z.s., právník 
PRE, a.s. 
JUDr. Monika Čírtková, advokátka, vlastní praxe 
Mgr. Václav Drchal, redaktor, Týdeník Euro 
Ing. Radek Hacaperka, generální ředitel APPLiA CZ – Sdružení výrobců spotřebičů 

Mgr. Filip Hanzlík, LL.M., náměstek výkonného ředitele a hlavní právník, Česká bankovní 
asociace 
Mgr. Štěpán Holub, advokát, Holubová advokáti s.r.o. 
Mgr. Jan Januš, redaktor a vedoucí právní sekce Info.cz 
Mgr. Veronika Ježková, ředitelka Pro bono aliance, vedoucí týmu AdvoCats for Women 
Mgr. Pavel Jiříček, právník Transparency International – Česká republika, o.p.s. 
Ing. Soňa Jonášová, zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky 

JUDr. David Karabec, advokát, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
Mgr. Kateřina Kolářová, vedoucí rubriky Právo a justice, Lidové noviny 
Mgr. František Korbel, Ph.D., partner Havel & Partners, VŠ učitel na PrF UK, člen 
Legislativní rady vlády 
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Povodí Vltavy, státní podnik 
Mgr. Jan Mandík, Odbor legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR 
Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA, daňový poradce, ředitelka oddělení Nepřímých daní, 

Deloitte Advisory s.r.o. 
Mgr. Lucie Mohylová, moderátorka Týden v justici, Česká televize 
Mgr. Robert Němec, LL.M., partner PRK Partners, místopředseda představenstva České 
advokátní komory 
Ing. Jiří Nesrovnal, člen prezidia, Komora daňových poradců ČR 
JUDr. Barbara Pořízková, místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu 
Ing. Tomáš Prouza, MBA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 

JUDr. Hana Rýdlová, šéfredaktorka, Bulletin advokacie 
JUDr. et PhDr. Karel Šimka, LL.M., PhD., soudce, Nejvyšší správní soud 
Radek Špicar, M. Phil., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 
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Ing. Tereza Tomanová, daňový poradce, manažer oddělení Přímých daní, Deloitte 
Advisory s.r.o. 
Ing. Alžběta Vejvodová, šéfredaktorka měsíčníku Právní rádce 
Ing. Monika Zahálková, výkonná ředitelka, Czech Institute of Directors 


