Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo financí České republiky si
Vás dovolují pozvat na prezentaci zprávy Doing Business 2015. Jedná se o každoročně
vydávanou zprávu, ve které je hodnoceno podnikatelské prostředí a dopad regulace na
podnikatele. Studie na základě přehledného systému 10 indikátorů vyhodnocuje snadnost
podnikání v téměř všech zemích světa (v roce 2015 to bylo 189 zemí).
Hlavním cílem této akce je přispět do diskuze o stavu regulace v ČR, nastínit porovnaní
s jinými státy a představit budoucí záměry směrovaní regulace, včetně jejího měření v ČR.

Datum
Místo

24. listopadu 2014, 9:30 – 12:00
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1

Setkání bude probíhat v anglickém jazyce.

V případě zájmu zúčastnit se této prezentace registrujte se v termínu nejpozději do
21.11.2014 na emailovou adresu zuzana.krcalova@mfcr.cz

Doing Business Projekt má za cíl poskytnout objektivní údaje o obchodních předpisech,
regulacích a zákonech a o jejich aplikaci a dodržování v 189 sledovaných zemích a vybraných
městech. Projekt Doing Business, který byl vytvořen v roce 2002, se zaměřuje na malé a
střední podniky a sleduje a hodnotí předpisy, které souvisejí s celým procesem vzniku a
fungování takové společnosti.
Aby bylo možné výsledky porovnávat na mezinárodní úrovni, zaměřuje se studie na
modelový typ firmy a na modelové typy situací (předem definované typizované transakce,
úkony, apod.).
Cílem je nashromáždit a analyzovat tyto kvantitativní údaje a porovnat úpravy obchodního
prostředí v jednotlivých zemích (včetně časové náročnosti). Tímto způsobem má Doing
Business přispět k lepší konkurenceschopnosti a k přijímání efektivnějších regulačních
opatření. Poskytuje totiž ukazatele pro reformy a slouží jako zdroj informací pro akademiky,
novináře, výzkumné pracovníky ze soukromého sektoru a především další subjekty z
podnikatelského prostředí.
Kromě toho Doing Business nabízí detailní zprávy, které důkladně popisují regulaci
podnikání a obsahují údaje o snadnosti podnikání. Vybrané země pak mohou porovnat své
obchodní předpisy s ostatními státy regionu nebo po celém světě.

