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Vážení,

K předloženému Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se
zrušením soudních exekutorů (sněmovní tisk č. 937), uplatňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) připomínky:

Připomínky:
Návrh říká, že dojde k návratu k úpravě před rok 2001. „Na státním aparátu pak je, aby prostřednictvím legislativních a organizačních opatření,
tento efektivní a vůči dlužníkům i věřitelům spravedlivý výkon rozhodnutí, zajistil.“, s tímto způsobem řešení nemůžeme souhlasit, neboť tímto
přístupem se mluví pouze o návratu před 2001 a navrácení exekutorských úřadů do rukou státu, ale neříká se, jakým způsobem zajistit funkčnost
a efektivnost obdobných úřadů ve státních rukou.
Navrhovaná právní úprava je zcela nekoncepční a pro české podnikatelské prostředí přináší pouze administrativní zátěž. Navíc kromě toho tím
krokem dochází k vytváření dalšího státního úřadu. Obecně lze shrnout, že pokud poslanecký návrh má někoho chránit, pak se jedná zejména o
ochranu dlužníků a jejich zájmů, s čímž zcela nesouhlasíme.
Celkově je vhodné řešit problematiku výkonu exekucí spíše novelizací dosavadních právních předpisů a novelizovat současný systém, než vytvářet
kompletní novou právní úpravu a proměnu celého systému exekucí. Zejména s ohledem na související finanční náklady spojené se zaváděním
nového systému. Tento způsob rušení exekutorských úřadů vnímáme jako nesystematický a zcela jej odmítáme.
Navrhovaná právní úprava přinese značnou nejistotu do obchodních vztahů, a to nejen u bank, kde následně dojde k snížení úspěšnosti žadatelů
o půjčky. Celkové snížení dané úspěšnosti žadatelů se negativně projeví v penězích spotřebitelů, což negativně pocítí, zejména malí a střední,
podnikatelé ve všech oblastech české ekonomiky
Tato připomínka je zásadní.
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