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Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je hrdým partnerem 13. ročníku Ankety Zákon roku.  

V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z oblasti práva a podnikání. Legislativní radu MSP v nominační radě 

zastupuje její předseda Kamil Blažek, také zde najdeme dalšího člena této rady Václava Nekvapila. Nominační 

rada po dlouhé debatě vybrala do veřejného hlasování těchto pět nominací: 

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

Anonymizovaná rozhodnutí okresních, krajských i vrchních soudů budou nově zveřejňována ve veřejně přístupné 

on‑line databázi. 

Rekodifikace stavebního práva (nový stavební zákon) - jeden úřad–jedno řízení–jedno razítko. Nová komplexní 

úprava má zásadně zjednodušit a urychlit povolování staveb. 

Milostivé léto (část novely exekučního řádu) - osoby, které uvízly v dluhové pasti, mohly v tříměsíčním období 

uhradit své dluhy vůči státu bez úroků z prodlení a jiného příslušenství. 

Katalog udržitelných ekonomických činností (technická kritéria udržitelnosti) - 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. 

Digitalizace notářské činnosti (novela notářského řádu) - 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. 

Až do 11. dubna 2022 můžete hlasovat v dalším ročníku Ankety Zákon roku. Výsledky Ankety budou vyhlášeny 

20. dubna 2022. Rozhodněte o nejlepším legislativním počinu, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku. 

Zdroj: zakonroku.cz 

 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 

 

  ANKETA ZÁKON ROKU 2021  

 

zakonroku.cz
mailto:amsp@amsp.cz

