Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn k 1. 1. 2018

ČÁST PÁTA
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20
PRÁVNÍ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM PRO PODNIKATELE
(1)
Hospodářská komora spravuje právní elektronický systém pro podnikatele, ve
kterém je veden a zveřejňován přehled povinností podnikatelů a další informace o
těchto povinnostech (dále jen „přehled povinností podnikatelů“) ukládané jim právními
předpisy s výjimkou povinností vzniklých z mezinárodních smluv ratifikovaných
Parlamentem České republiky a dále povinností vzniklých z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU). V právním elektronickém systému pro podnikatele se
zveřejňuje přehled povinností podnikatelů, jejichž plnění je kontrolováno a vymáháno
orgány veřejné moci.
(2)
Navrhovatel právního předpisu je povinen ve stanovené struktuře zpracovat do
samostatné přílohy návrhu právního předpisu přehled povinností podnikatelů, které
vyplývají z navrženého právního předpisu nebo z právního předpisu, který je právním
předpisem měněn nebo doplňován. Tato povinnost se vztahuje obdobně i na
navrhovatele pozměňovacího návrhu k právnímu předpisu, který je jím předložen
v průběhu schvalování právního předpisu. Po schválení právního předpisu je právní
předpis vyhlášen ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv vždy s touto přílohou; je-li
právní předpis vyhlašován jiným způsobem než vyhlášením ve Sbírce zákonů a
mezinárodních smluv, vyhlásí se tímto jiným způsobem včetně jeho přílohy.
(3)
Vydavatel Sbírky zákonů a mezinárodních smluv má povinnost předat právní
předpis včetně přílohy právního předpisu s přehledem povinností podnikatelů
v elektronické podobě umožňující jejich automatizované zpracování hospodářské
komoře bez zbytečného odkladu poté, kdy bude právní předpis připraven k vyhlášení ve
Sbírce zákonů a mezinárodních smluv včetně údajů o čísle právního předpisu, pod
kterým bude právní předpis vyhlášen, o čísle částky, ve které bude právní předpis
vyhlášen, a datu vyhlášení právního předpisu. Uvedený postup se použije přiměřeně i
pro právní předpis, včetně jeho přílohy, který je vyhlášen jiným způsobem.
Hospodářská komora zveřejní v právním elektronickém systému pro podnikatele
přehled povinností podnikatelů způsobem umožňujícím dálkový přístup neprodleně po
převzetí informací.

(5)
Vláda České republiky (dále jen „vláda“) svým nařízením na návrh hospodářské
komory stanoví závaznou strukturu přehledu povinností podnikatelů, který je
samostatnou přílohou právního předpisu.
(6)
Hospodářská komora stanoví podmínky přístupu a užívání právního
elektronického systému pro podnikatele a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Hospodářská komora je oprávněna do datové schránky podnikatele nebo jiným
vhodným způsobem poskytovat podnikateli informace
a)
o podmínkách přístupu a užívání právního elektronického systému pro
podnikatele,
b)

o změnách v právním elektronickém systému pro podnikatele,

c)

o dalších skutečnostech, které souvisí s plněním povinností podnikatele.

(7)
Hospodářská komora má jako soukromoprávní uživatel údajů právo na
poskytnutí údajů z registru osob prostřednictvím právního elektronického systému pro
podnikatele, který se pro účely tohoto zákona považuje za agendový informační systém
podle zvláštního zákona6).
(8)
Hospodářská komora má jako poskytovatel internetových služeb právo na
poskytnutí přístupového rozhraní právního elektronického systému pro podnikatele
k informačnímu systému datových schránek podle zvláštního zákona7).
(9)
Hospodářská komora je jako správce právního elektronického systému pro
podnikatele povinným připomínkovým místem k návrhům právních předpisů, kterými
jsou ukládány povinnosti podnikatelům s výjimkou povinností vzniklých z
mezinárodních smluv ratifikovaných Parlamentem České republiky a dále povinností
vzniklých z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU).
6)

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

7)

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

§21
(1)
Ode dne nabytí účinnosti zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a
mezinárodních smluv, je správce elektronického systému Sbírky zákonů a
mezinárodních smluv povinen zajistit pro právní elektronický systém pro podnikatele
přístup k právním předpisům přes referenční rozhraní. Hospodářská komora zveřejní
v právním elektronickém systému pro podnikatele přehled povinností podnikatelů
způsobem umožňujícím dálkový přístup neprodleně po převzetí informací. Nastane-li
překážka bránící hospodářské komoře v přístupu k elektronickému systému Sbírky
zákonů a mezinárodních smluv, zajistí vydavatel Sbírky zákonů a mezinárodních smluv
předání příloh právního předpisu s přehledem povinností podnikatelů v elektronické
podobě umožňující jejich automatizované zpracování hospodářské komoře bez
zbytečného odkladu poté, kdy bude právní předpis připraven k vyhlášení ve Sbírce

zákonů a mezinárodních smluv včetně údajů o čísle právního předpisu, pod kterým
bude právní předpis vyhlášen, o čísle částky, ve které bude právní předpis vyhlášen, a
datu vyhlášení právního předpisu.
(2)
Vláda k právním předpisům uvedeným v příloze k tomuto zákonu stanoví
nejpozději do 31. 12. 2018 svým nařízením v jeho samostatné příloze přehled povinností
podnikatelů vyplývajících z těchto právních předpisů, pokud není přehled povinností
podnikatelů již vyhlášen jako samostatná příloha příslušného právního předpisu.
Hospodářská komora je oprávněna podat vládě návrh samostatné přílohy právního
předpisu obsahující přehled povinností podnikatelů, které vyplývají z právního předpisu
uvedeného v příloze k tomuto zákonu, nejpozději do 31. 3. 2018. Vláda je povinna tento
návrh projednat do 3 měsíců ode dne jeho doručení; návrh samostatné přílohy právního
předpisu, který vzešel z projednání ve vládě, neprodleně poté vláda předloží ke
schválení Parlamentu České republiky nebo samostatnou přílohu vydá jako nařízení
vlády.
(3)
Vláda ke zbývajícím právním předpisům, které obsahují povinnosti podnikatelů,
vyhlašovaným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanoví nejpozději do
31. 12. 2022 svým nařízením v jeho samostatné příloze přehled povinností podnikatelů
vyplývajících z těchto právních předpisů, pokud není přehled povinností podnikatelů již
vyhlášen jako samostatná příloha příslušného právního předpisu. Hospodářská komora
je oprávněna podat vládě ke zbývajícím právním předpisům návrh samostatné přílohy
právního předpisu obsahující přehled povinností podnikatelů, které vyplývají z platného
právního předpisu vyhlášeného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nejpozději do
30. 9. 2021. Vláda je povinna tento návrh projednat do 6 měsíců ode dne jeho doručení;
návrh samostatné přílohy právního předpisu, který vzešel z projednání ve vládě,
neprodleně poté vláda předloží ke schválení Parlamentu České republiky nebo
samostatnou přílohu vydá jako nařízení vlády.
(4)
U dalších právních předpisů, které obsahují povinnosti podnikatelů a jsou
vyhlašovány jiným způsobem než ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (dále jen
„další právní předpis“), je ten, kdo další právní předpis schvaluje, povinen doplnit
v samostatné příloze k tomuto dalšímu právnímu předpisu přehled povinností
podnikatelů, pokud jsou dalším právním předpisem povinnosti podnikatelů prováděny
nebo upřesňovány; další právní předpis musí být vyhlášen do 12 měsíců ode dne
vyhlášení nařízení vlády podle odstavce 2 a 3 nebo vyhlášení právního předpisu, který
obsahuje zmocnění k vydání dalšího právního předpisu a je již vyhlášen se samostatnou
přílohou s přehledem povinností podnikatelů ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv,
nejpozději do 31. 12. 2023. Hospodářská komora je oprávněna podat tomu, kdo další
právní předpis schvaluje, návrh samostatné přílohy k tomuto dalšímu právnímu
předpisu obsahující doplnění přehledu povinností podnikatelů, pokud jsou tímto dalším
právním předpisem povinnosti podnikatelů prováděny nebo upřesňovány, a to do
30. 9. 2022; návrh musí být projednán a schválen do 9 měsíců ode dne jeho doručení.
(5)
Hospodářská komora má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů
souvisejících se zpracováním návrhů podle odstavců 2, 3 a 4 za příslušný kalendářní
rok, pokud předloží vládě nejpozději do 31. 7. předcházejícího kalendářního roku
seznam právních předpisů, u kterých svůj návrh zpracuje včetně kvalifikovaného
odhadu účelně vynaložených nákladů. Náklady hradí stát z prostředků státního
rozpočtu vyčleněných v příslušné rozpočtové kapitole8) ústředního orgánu státní správy,

kterému právní předpis podle odstavce 2 a 3 spadá do okruhu jeho působnosti 9).
Náklady, které není možné přiřadit do působnosti a odpovědnosti žádného ústředního
orgánu státní správy hradí ministerstvo financí z rozpočtové kapitoly všeobecná
pokladní správa. Náklady za zpracování návrhu podle odstavce 4 hradí ministerstvo
vnitra ze své rozpočtové kapitoly.
(6)
Hospodářská komora předloží do 15. 1. 2018 návrh podle § 20 odst. 5 vládě.
Vláda vydá nařízení podle § 20 odst. 5 ke dni 31. 3. 2018.
8)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla).
9)

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České socialistické republiky.
§ 20 22
Dohled
(1) Představenstvo komory předkládá vládě České republiky (dále jen „vláda“) vládě do 15
dnů od schválení sněmem statut, jednací, volební a příspěvkový řád komory.
(2) Vláda rozhodne do 30 dnů od předložení statutu, jednacího, volebního a příspěvkového
řádu komory o jejich potvrzení; nepotvrdí je, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy nebo byly-li přijaty v rozporu s tímto zákonem. Pokud komora nezjedná nápravu do
45 dnů od rozhodnutí vlády, předloží vláda věc k rozhodnutí České národní radě.
§ 21
zrušen
§ 22 23
(1) Vláda do 60 dnů od účinnosti tohoto zákona jmenuje dvacetipětičlenné přípravné výbory
pro každou z komor (dále jen „výbor“). Přitom dbá o zastoupení různých podnikatelských
činností. Návrhy na složení výboru mohou podat vládě členové komory do 15 dnů od
účinnosti tohoto zákona.
(2) Výbor jedná jménem komory až do vytvoření orgánů uvedených v § 7 tohoto zákona.
Výbor zvolí v tajném hlasování předsedu, který řídí jeho činnost.
(3) Výbor je oprávněn vyvíjet pouze činnost směřující k ustavení orgánů uvedených v § 7
tohoto zákona.

§ 23 24

(1) Výbor zajistí volbu delegátů okresních komor z členů okresních komor nejpozději do 6
měsíců od účinnosti tohoto zákona. Konání voleb oznámí veřejným vyhlášením vhodnými
prostředky. Podrobnosti volby upraví prozatímní volební řád vydaný výborem.
(2) Výbor svolá ustavující shromáždění delegátů okresních komor nejpozději do 7 měsíců od
účinnosti tohoto zákona a předloží jim návrh prozatímního statutu, prozatímního jednacího
řádu a prozatímního volebního řádu okresní komory tak, aby je delegáti ustavujícího
shromáždění obdrželi nejméně 15 dnů předem.
(3) Pro ustavující shromáždění delegátů platí § 8 odst. 2 tohoto zákona.
(4) Není-li ustavující shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá výbor náhradní
ustavující shromáždění delegátů tak, aby se konalo do tří týdnů ode dne, kdy se mělo konat
ustavující shromáždění delegátů původně svolané. Náhradní ustavující shromáždění delegátů
je schopno usnášení bez ohledu na počet přítomných delegátů.
§ 24 25
(1) Ustavující shromáždění delegátů zvolí tajným hlasováním zástupce do všeobecné
sněmovny komory. Počet členů komory, na které připadá jeden zástupce, určí výbor tak, aby
všeobecná sněmovna komory měla alespoň 150 členů a aby každá okresní komora měla ve
všeobecném sněmu komory alespoň jednoho zástupce.
(2) Každé společenstvo ve lhůtě 7 měsíců od účinnosti tohoto zákona zvolí jednoho zástupce
do sněmovny společenstev.
(3) Výbor svolá sněm komory nejpozději do 9 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona a
předloží zástupcům návrhy statutu, volebního, jednacího a příspěvkového řádu komory a
návrh volebního a jednacího řádu okresních komor tak, aby zástupci zvolení do sněmu
komory obdrželi tyto návrhy nejpozději 15 dnů před zahájením sněmu komory.
§ 25 26
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992 s výjimkou ustanovení o agrární
komoře, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Příloha
Seznam právních předpisů podle § 21 odst. 2 zákona
1)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
2)
Zákon č. 586/19920 Sb., o daních z příjmů
3)
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
4)
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
5)
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
6)
Zákon č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
7)
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
8)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
9)
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
10)
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
11)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů
12)
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
13)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn k 1. 1. 2019
ustanovení § 20 odst. 4 vztahující se pouze pro právní předpisy uvedené v příloze

(4)
Orgán veřejné moci, který rozhoduje o uložení sankce za nesplnění nebo porušení
povinnosti podnikatele vyplývající z platných právních předpisů, sankci neuloží, pokud není
povinnost podnikatele vyhlášena ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo jiným
způsobem vyhlášena v přehledu povinností podnikatelů v samostatné příloze právního
předpisu.

Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn k 1. 1. 2023
ustanovení § 20 odst. 4 vztahující se i pro zbývající právní předpisy vyhlašované ve
Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

(4)
Orgán veřejné moci, který rozhoduje o uložení sankce za nesplnění nebo porušení
povinnosti podnikatele vyplývající z platných právních předpisů, sankci neuloží, pokud není
povinnost podnikatele vyhlášena ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo jiným
způsobem vyhlášena v přehledu povinností podnikatelů v samostatné příloze právního
předpisu.

Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn k 1. 1. 2024
ustanovení § 20 odst. 4 vztahující se také pro právní předpisy, které nejsou vyhlašovány
ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

(4)
Orgán veřejné moci, který rozhoduje o uložení sankce za nesplnění nebo porušení
povinnosti podnikatele vyplývající z platných právních předpisů, sankci neuloží, pokud není
povinnost podnikatele vyhlášena ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo jiným
způsobem vyhlášena v přehledu povinností podnikatelů v samostatné příloze právního
předpisu.

