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V Praze dne 7. března 2019 

Čj.: GŘ/53/2019 

 

Název materiálu: 
 

Systémová opatření ke zkvalitnění podnikatelského prostředí 
v České republice 

Připomínkové 
místo 
 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) 

Telefon : 
 

+420 236 080 454 

e-mail: 
 

amsp@amsp.cz  

 
 
K předloženému materiálu „Systémová opatření ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České 

republice“ má Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) následující 

připomínky: 

Zásadní obecná připomínka 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pokládá předložený materiál z hlediska 

podnikatelů za velice potřebný a jednoznačně podporuje všechna navržená opatření. 

Materiál vznikl na základě dlouhodobého procesu a spolupráce podnikatelů se státní správou, 

jmenovitě Ministerstvem průmyslu a obchodu jako výsledek činnosti Expertní skupiny pro snižování 

administrativní zátěže při MPO a respektuje nejaktuálnější požadavky na zefektivnění řady procesů 

v legislativě a postupu úřadů.  

 

Zásadní konkrétní připomínky 

1. K bodu 3 - Koncept „One-in, minimum One-out“ 

Považujeme za důležité zdůraznit, že uvedení tohoto principu do praxe je velmi potřebné, a jedině 

tímto způsobem lze dosáhnout postupné omezení množství předpisů a jejich věší přehlednosti. 
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S ohledem na obrovské množství právních norem se přikláníme se k širší variantě „One in, 

minimum Two out“. 

2. K bodu 5 – Komise pro snižování zátěže podnikatelů 

V návaznosti na shora uvedenou zásadní obecnou připomínku podporuje AMSP ČR vznik 

obdobných komisí pro snižování zátěže s účastí odpovídajících organizací zastupujících 

podnikatele v dané oblasti. 

3. K bodu 6 - Jednotná data účinnosti 

Tento princip, dlouhodobě navrhovaný Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR 

v návaznosti na požadavky jejích členů plně podporujeme. Z hlediska nejmenších podniků a 

živnostníků je životně důležitý, neboť nedisponují aparátem, který by soustavně změny legislativy 

a data účinnosti sledoval.  

 
 
Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Věroslav Sobotka 734 302 000 
sobotka@amsp.cz, amsp@amsp.cz 
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