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PES pro podnikatele – zbrañ proti byrokracii
Hospodáāská komora oR pāichází sbpāevratným elektronickým systémem, který by podnikatele abživnostníky
provedl džunglí zákonĔ abdalších pāedpisĔ abpohlídal zabnÔ plnÔní administrativních abdañových povinností.

J

ak dokládají nejrůznější průzkumy i výstupy
z podnikatelských setkání čeští podnikatelé
a živnostníci pokládají dlouhodobě za jednu
z největších překážek pro své podnikání především
neúměrnou administrativní zátěž a další byrokratické bariéry. Množství nejrůznějších povinností
daných zákony musejí podnikatelé plnit při zahájení
své činnosti i později během vlastního podnikání,
přitom byrokratická zátěž neustále roste a bohužel
nic nenasvědčuje tomu, že by se měla snižovat. Z poslední doby lze třeba zmínit povinné kontrolní hlášení DPH či chystanou elektronickou evidenci tržeb.
„Podnikáme v zemědělství a současně v potravinářství, a navíc provozujeme výrobu elektřiny
z obnovitelných zdrojů. Nejrůznějších hlášení,
výkazů a dokladů, které musíme každý měsíc hlídat
a dokládat, jsou v těchto oborech doslova desítky.
A to nemluvím o povinnostech, které musíme
plnit jako každá jiná firma bez ohledu na předmět
podnikání,“ říká Jaroslav Nývlt provozující farmu
spojenou s výrobou mléčných výrobků. „Myslím,
že svým zaměstnancům poskytujeme nadstandardní podmínky, ale v administrativě tu skoro nikdo
nevydrží. Chápu to. Je to ustavičný stres, co vše je
třeba pohlídat, a nikdy to není bez chyby, ale my
současně musíme spoléhat na to, že máme vůči státu
vše splněno,“ popisuje Nývlt zkušenost, kterou má
mnoho českých podnikatelů.

Vše pāehlednÔ abnabjednom místÔ
Pomoci řešit záplavu byrokracie by výrazně mohl
„PES pro podnikatele“ (Právní elektronický
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systém), který připravila Hospodářská komora ČR.
Ten by jednak zpřístupnil všechny zákony a předpisy ukládající podnikatelům nějaké povinnosti
na jednom místě a současně umožnil firmám
a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu.
Podnikatel by si po přihlášení do systému
a vyplnění svého profilu mohl nastavit přehled
povinností vůči státu, například podle svého
oboru činnosti, nebo přehledný kalendář dat, kdy
mají být konkrétní povinnosti splněny. Systém
by současně byl schopen na nutnost splnění
takové povinnosti sám podnikatele předem a včas
upozorňovat, aby se nepromeškaly zákonné lhůty
a podobně. U každé povinnosti by byl uveden její
popis, lhůta či termín, i odkaz na znění konkrétního paragrafu předpisu, kterým je stanovena. Navíc
by zde byla také informace o případné sankci,
třeba pokutě, která za nesplnění povinnosti, nebo
nedodržení lhůty hrozí.
PES by mohl být rovněž propojen s datovou
schránkou firmy a u těch povinností, kde je to
možné, by byl přímý odkaz na příslušný formulář,
který by bylo možné přímo vyplnit a odeslat –
například daňové přiznání apod. „Cílem je, aby
podnikatelé našli vše na jednom místě a z jednoho
místa mohli plnění povinností vůči státu spravovat,
aniž by se museli obávat, že na něco zapomenou,“
říká prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, který je
v rámci Hospodářské komory autorem připravovaného systému. Podle něj by v rámci jedné firmy
zapojené do systému PES pro podnikatele bylo

možné události a plnění povinností nejen hlídat
a spravovat, ale rovněž splnění například rovnou
delegovat na jednotlivé zaměstnance, jimž bude
umožněn vstup do firemního profilu. V tomto
profilu by také byla zaznamenána auditovatelná
stopa veškerých kroků, bylo by tedy možné zpětně
doložit, zda, kdy a kým konkrétně byla povinnost
splněna, kdy byl ten který formulář na příslušný
úřad odeslán. Přístup k profilu by bylo také možné
povolit například právní kanceláři nebo daňovému
poradci poskytujícímu firmě své služby. Ze systému by bylo možné se přímo spojit s CzechPointem
a využít všech jeho služeb.

Pomohou pracovníci
nabpoboËkách HKboR
Podle představ Hospodářské komory by Komora
na základě nově přijatého zákona systém spravovala a zajišťovala jeho provoz. První verze je po technické stránce již připravena. PES pro podnikatele
by byl přístupný online na internetu přes unikátní
heslo každého podnikatele či firmy. Hospodářská komora chce také zapojit svou celostátní síť
poboček, kde by jejich pracovníci podnikatelům
a živnostníkům pomohli se k systému připojit, nastavit si vlastní profil a současně by byli připraveni
poskytnout potřebné poradenství a podporu.
V systému by byl již v okamžiku jeho spuštění
evidován každý podnikatel zapsaný v registru
osob, tedy například každý držitel živnostenského
oprávnění. Pro využití systému by se tedy stačilo
přihlásit, zvolit si heslo, nastavit parametry profilu
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a uhradit zákonnou úpravou stanovený poplatek.
Právě z poplatků uživatelů by měl být provoz systému financován. Hospodářská komora navrhuje,
aby byl poplatek odstupňován podle velikosti firmy od například 1 000 korun ročně u nejmenších,
třeba malých živnostníků po 20 tisíc u největších
podniků. Předpokládá se, že by poplatek přitom
byl buď daňově uznatelným nákladem, nebo by
jeho částka byla přímo odpočitatelná od daně. Pro
uživatele by tedy nepředstavoval prakticky žádnou
finanční zátěž, ale naopak by jim mohl přinést
značné úspory v administrativě.
Hospodářská komora a její odborníci jsou připraveni nabídnout PES pro podnikatele prakticky
okamžitě po schválení příslušného zákona, na jehož základě by měl fungovat. Jeho plná funkčnost
by potom závisela na součinnosti státních úředníků, kteří by měli být garanty, že výklad zákonů
a z nich plynoucích povinností odpovídá výkladu,
který stát uplatňuje. Q

PES za podnikatele pohlídá plnÔní administrativních a regulatorních povinností vĔËi státu.
Ukázka demoverze Právního elektronického systému pro podnikatele.

MILOŠ CIHELKA

Chceme, aby se co nejménÔ papírovalo
Systém, který umožní podnikatelĔm ohlídat si veškeré povinnosti vĔËi státu, by mohl být plnÔ funkËní dobtāí
let, āíká pāední odborník nabe-government ZdenÔk ZajíËek, který pro HK oR projekt PES pro podnikatele
pāipravuje.
o je hlavní motivací HK oR pro
zavedení takového systému?
Je zcela zřejmé, že administrativní
zátěž, která se na podnikatele valí, je enormní.
A nejen, že je jí hodně, ale často není ani zřejmé,
jak se o ní vůbec dozvědět. Byrokratickou zátěží
samozřejmě myslíme především povinnosti,
které se na podnikatele vztahují, ať již to jsou
to podmínky, které musí každý splnit, aby
vstoupil do podnikání, nebo co všechno musí
plnit při vlastním podnikání, aby obstál a neměl
žádné problémy s kontrolním orgánem, který
přijde, protože dotyčný porušuje podmínky pro
podnikání. V tuto chvíli je právní řád vztahující se k podnikání rozsahem obrovský a není
v lidských silách si vše pamatovat a být si jistý,
že splňuji skutečně vše, co mám. A právě z toho
PES pro podnikatele vychází. Snažíme se, aby
daná povinnost byla splnitelná elektronicky
a aby se co nejméně papírovalo.

ProË by mÔla být správcem systému právÔ
HK oR?
Protože je zastřešující organizací českých podnikatelů, je to subjekt zřízený zákonem, má svoji působnost definovanou zákonem a toto by byla další
činnost, kterou by HK ČR vykonávala. Samozřejmě je možné, že alespoň z počátku mohou mít se
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systémem někteří podnikatelé, kteří nemají potřebné
IT znalosti, určité potíže, a tady by mohly dobře
posloužit pobočky Komory, kde mohou jejich zaměstnanci poskytnout poradenství, jak se systémem
nakládat, jak se do něj přihlašovat, a případně i jejich
prostřednictvím některé povinnosti přímo plnit.

KebspuštÔní systému bude tāeba pāijmout
pāíslušný zákon. Jedná HK oR obnÔm již
sbpolitiky?
Probíhají jednání a konzultace, předpokládáme,
že získáme podporu ze strany vlády. Ale důležité

je, aby měl projekt podporu napříč politickým
spektrem, aby byl systém dlouhodobě udržitelný a nestal se třeba předmětem volebního
boje a podobně. Systém by měl totiž dlouhodobě také pomáhat podnikatelskou legislativu
zpřehledňovat a ztransparentňovat. Cestou by
mohla být třeba společná poslanecká iniciativa,
pod kterou by se mohli podepsat zástupci všech
parlamentních stran, podpořená vládou.

Pokud se vše podaāí podle vašich pāedstav,
kdy by mohl PES zaËít fungovat?
Technické řešení ve formě určité demoverze je již
připraveno. Na čem to bude stát, a to je zřejmě
největší limit, je interpretace právních předpisů.
Někdo bude muset vzít jeden zákon po druhém
a interpretovat jej do nové formy. To bude znamenat největší část práce. Představa je, že hned
na úvod by se takto „přeložilo“ 20–30 základních zákonů, které platí pro všechny. V dalším
horizontu, řekněme tři roky, maximálně však pět
let, dojde k interpretaci všech právních předpisů
pro každý konkrétní obor. Potom již bude stačit,
aby při každé novele zákona současně s jeho
zveřejněním ve sbírce zákonů došlo k publikaci
povinností v tomto systému. Q
MILOŠ CIHELKA
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