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Ministr pro legislativu předložil do meziresortního připomínkového řízení materiál  
pod názvem „Antibyrokratický balíček I.“ Cílem tohoto materiálu by mělo být  
snížení administrativní zátěže, kdy tento materiál navrhuje změnu nebo zrušení  
35 administrativních povinností.  

Jako důvod předložení materiálu je uvedena návaznost na programové prohlášení 
vlády, ve kterém se vláda zavazuje „zrušit, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo 
dávat smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony.“ 

V gesci Ministerstva financí by mělo dojít ke snížení sankcí u povinnosti vyplnění 
kontrolního hlášení, kdy by tato sankce měla být nižší zejména pro menší plátce. Také 
by mělo dojít ke snížení počtu odpisových skupin. Pro podnikatele, kteří mají převážnou 
část svého podnikání v cizí měně by mělo dojít k umožnění účetního vykazování v cizí 
měně, stejně tak jako možnost podávat v cizí měně daňové přiznání ke korporátní dani 
nebo umožnění placení daní v cizí měně. 

Ministerstvo financí by taktéž mělo navýšit hranici obratu pro povinné plátcovství DPH 
na 2 miliony korun a společně s tím také zvýšení hranice pro nárok na paušální daň  
na 2 miliony korun. S redukcí se počítá také u silniční daně, kdy ke snížení této daně 
by mělo dojít na evropské minimum a s následným výhledem zrušení této daně. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo zrušit povinné vykazování údajů o množství 
elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel. Podnikatelé by tak již nemuseli hlásit, kolik 
proudu se dobije do služebních aut na firemních dobíjecích stanicích. 

U pracovně lékařských prohlídek u 1. kategorie práce by měla odpadnout vstupní 
prohlídka u poskytovatele pracovně lékařských služeb a mělo by být možné absolvovat 
tuto prohlídku u registrujícího lékaře. 

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. 
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