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Pozměňovací a jiné návrhy
k návrhu poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka,
Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 1089)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné
rozpravě poslancem Petrem Kudelou.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 12. července 2017
A. Poslanec Petr Kudela:
SD 6657
1.
V části první, Čl. I., bod 2 zní:
„2. V části páté se vkládá nový § 20, který včetně nadpisu zní:
„§ 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 zpracovat do samostatné přílohy
důvodové zprávy nebo odůvodnění 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 zveřejněn v právním
elektronickém systému pro podnikatele vždy s touto přílohou.
(3) Navrhovatel právního předpisu má povinnost předat právní předpis včetně přílohy
důvodové
zprávy 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 podle odstavce 2, 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.

-2(4) Hospodářská komora stanoví podmínky přístupu a užívání právního elektronického
systému pro podnikatele a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Hospodářská
komora je oprávněna 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.
(5) 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).“.
Dosavadní § 20 až 25 se označují jako § 21 až 26.“.
2.

V části první, Čl. I., bod 3 zní:
„3. V části páté se vkládá nový § 21, který zní:
„§ 21

(1) Navrhovatel právního předpisu k právním předpisům uvedeným v příloze k tomuto
zákonu stanoví nejpozději do 31. 12. 2018 v samostatné příloze důvodové zprávy přehled
povinností podnikatelů vyplývajících z těchto právních předpisů, pokud není přehled povinností
podnikatelů již vyhlášen jako samostatná příloha důvodové zprávy příslušného právního
předpisu.
(2) Navrhovatel právního předpisu ke zbývajícím právním předpisům, které obsahují
povinnosti podnikatelů, vyhlašovaným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanoví
nejpozději do 31. 12. 2022 v samostatné příloze důvodové zprávy přehled povinností
podnikatelů vyplývajících z těchto právních předpisů, pokud není přehled povinností
podnikatelů již vyhlášen jako samostatná příloha důvodové zprávy příslušného právního
předpisu.
(3) 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 odůvodnění k tomuto dalšímu právnímu předpisu přehled povinností
podnikatelů, pokud jsou dalším právním předpisem povinnosti podnikatelů prováděny nebo
upřesňovány; další právní předpis s tímto doplněním musí být vyhlášen nejpozději do 31. 12.
2023.“.
Dosavadní § 21 až 26 se označují jako § 22 až 27.“.
3.

Body 4. a 5. se zrušují.
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4.

Za část první se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Čl. II

V § 86 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona
č. 282/2004 Sb., se za dosavadní text odstavce 3 doplňuje věta:
„Příloha důvodové zprávy obsahuje přehled povinností podnikatelů, které vyplývají z
navrženého právního předpisu nebo z právního předpisu, který je právním předpisem měněn
nebo doplňován.“.“.
Dosavadní části druhá a třetí se označují jako části třetí a čtvrtá a dosavadní Čl. II a III se
označují jako Čl. III a IV.
5.

Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o jednacím řádu Senátu
Čl. III

V § 120a zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona
č. 16/2015 Sb., se za dosavadní text odstavce 2 doplňuje věta:
„Příloha důvodové zprávy obsahuje přehled povinností podnikatelů, které vyplývají
z navrženého právního předpisu nebo z právního předpisu, který je právním předpisem měněn
nebo doplňován.“.“.
Dosavadní části třetí a čtvrtá se označují jako část čtvrtá a pátá a dosavadní Čl. III a IV se
označují jako Čl. IV a V.
6.

V části čtvrté „ÚČINNOST“, Čl. IV zní:
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.“.

7.

V části páté, Čl. V, se v příloze slova „§ 21 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 21 odst. 1“.

B.

Poslanec Zbyněk Stanjura:

SD 6629
1.
Za označení Čl. I se doplňuje text: „Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a zákona
č. 223/1994 Sb., se mění takto:“.
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2.
V Čl. I se doplňuje nový bod 6, který zní:
„6. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:
„Příloha k zákonu č. 301/1992 Sb.
Seznam právních předpisů podle § 21 odst. 2
1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
2) Zákon č. 586/1992 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. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
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
14) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.“.“.
3.

V Čl. II úvodní část ustanovení zní: „Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018
s výjimkou ČL. I bodu 2, pokud jde o § 20 odst. 4, který nabývá účinnosti“.

4.

Část třetí se zrušuje.
V Praze dne 12. července 2017
Martin KOLOVRATNÍK v.r.
zpravodaj a předseda garančního hospodářského výboru

