Připomínkování legislativy – seznam sekcí
Hospodářská komora České republiky v současné době připravuje nový systém připomínkování legislativních návrhů.
Změna si klade za cíl zpřehlednit podávání připomínek, a především usnadnit členům HK ČR efektivní zapojení do procesu
ovlivňování legislativního rámce podnikatelského prostředí.
Proto v této souvislosti sestavujeme nové seznamy připomínkovatelů pro jednotlivé tematické oblasti, které odráží náplň
činnosti odborných sekcí HK ČR. Zaregistrovaní členové HK ČR budou informováni o předkládaných legislativních
materiálech týkajících se daných témat sekcí, o které projeví zájem, a o podobě konečných připomínek uplatněných
Hospodářskou komorou České republiky.
Pokud máte zájem zapojit se do připomínkování, zaškrtněte, prosím, v následující tabulce ty sekce, které jsou předmětem
Vašeho zájmu. Vyplněný formulář zasílejte na e-mailovou adresu pripominkovani@komora.cz.
IČ:

Jméno a příjmení / Název firmy:

Věcně příslušná odborná sekce HK ČR
Sekce hospodářské politiky
Sekce zaměstnanosti a práce

e-mail:

Oblasti, které sekce obsáhne
daně, ceny, rozpočet, účetnictví, finance,
export, strukturální fondy, regulace
podnikání
zaměstnanost, cizinci, volný pohyb,
pracovně-právní vztahy, nemocenské a
sociální pojištění,

Energetická sekce
Průmyslová sekce, Sekce kreativního průmyslu, strojírenský, automobilový, obranný,
Sekce obranného průmyslu + bude vždy vybrána chemický, dřevozpracující, 4.0, textilní,
konkrétní sekce
těžební, potravinářský,
Dopravní sekce

automobilová, železniční, vodní, letecká

Sekce pro stavebnictví, Sekce pro vyhrazená
technická zařízení

stavebnictví, vyhrazená technická zařízení

Sekce životního prostředí, Sekce územního a
regionálního rozvoje

životní prostředí - všechny oblasti, územní
a regionální rozvoj, venkov, zemědělství,
EIA

Sekce pro vzdělávání, Sekce pro vědu, výzkum a vzdělávání, vysoké školství, výzkum, vývoj
inovace
a inovace, národní soustava kvalifikací
Sekce zdravotnictví a sociálních služeb

zdravotnictví, sociální služby

Sekce pro obchod a služby, Bezpečnostní sekce, obchod, služby, cestovní ruch,
Sekce kvality
bezpečnostní služby, kvalita
Sekce živností a řemesel
Sekce IT a telekomunikací, Sekce na podporu
podnikání a digitální agendy
Sekce legislativy

mistrovská zkouška
telekomunikace, IT, e-Government, startup, kybernetická bezpečnost, Digital
Commerce, GDPR
VZ, autorská práva, eliminace byrokracie,
justice, soudnictví, ochrana spotřebitele,
právo duševního vlastnictví, hospodářská
soutěž,

* Zaškrtněte sekci, která obsahuje jednu nebo více oblastí, které máte zájem připomínkovat

telefon:

Mám zájem
připomínkovat
oblast(i) této sekce*

