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Všem řádným členům   

 
V Praze dne 30. června 2021 

Č. j.: GŘ/130/2021 

 

Vážená paní/Vážený pane,  

dostává se Vám do rukou Legislativní koncepce Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
vytvořená Legislativní radou MSP. Jedná se o dokument, který navazuje na prvotní Legislativní koncepci  
z roku 2018, stále je to shrnutí nejvýraznějších legislativních problémů, se kterými se české malé a střední 
podniky musejí potýkat. Prostřednictvím této koncepce navrhujeme změny, nové předpisy a odstranění 
všeho nevhodného v české legislativě tak, aby podnikatelské prostředí bylo příznivější a jednodušší. 

Tímto dokumentem chceme stručně vyjádřit doporučení, kterými by se čeští ústavní činitelé měli zabývat, 
aby v následujících letech malé a střední podnikání jako stěžejní segment českého hospodářství dále rostlo  
a rozvíjelo se. 

Jednotlivé kapitoly v Legislativní koncepci jsou zpracovány vysoce kvalifikovanými a uznávanými odborníky 
ve svých oborech. Jednotlivá doporučení a celá Legislativní koncepce vychází z každodenní praxe  
a zkušeností jednotlivých podnikatelů. 

Tímto dokumentem zároveň chceme poskytnout jakési vodítko pro zákonodárce i veřejnost, jakými 
problémy se má zabývat a jak je nejvhodnější formou vyřešit. 

Zároveň tímto dokumentem chceme upozornit na jednu z našich mnoha aktivit, kterými se snažíme přispět  
k rozvoji podnikatelského prostředí v České republice a věříme, že i s Vaší pomocí se nám  
to i v následujících letech bude dařit. 

S úctou 

 

 
 
 
 

 

Mgr. Kamil Blažek v.r. 
předseda Legislativní rady MSP 
Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR 

Ing. Karel Dobeš v.r. 
předseda představenstva 
Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR 
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