
Právní elektronický 
systém je v tom s vámi

Pořádek ve vašem podnikání
Získáte přehledný souhrn vašich  

zákonných povinností ve svém počítači.

Ušetřené peníze
Porovnejte si cenu systému s vašimi 

výdaji za odbornou literaturu, konzultace 

a semináře. Nemusíte zbytečně utrácet.

Čas navíc
Podnikejte a nenechte se zdržovat 

byrokracií. S Právním elektronickým 

systémem čas rozhodně ztrácet  

nebudete, vyhledá vaše povinnosti  

za vás. Rychle a efektivně.

Kdykoliv k dispozici
Systém nikdy nespí. Můžete se k němu 

přihlásit 24 hodin denně 7 dní v týdnu, 

pohodlně a odkudkoliv.

Zjednodušené podnikání
Systém je uživatelsky přívětivý, 

bez zbytečných složitostí. Díky němu 

můžete sledovat a uspořádat své povinnosti.  

Rozhodněte se, zda je budete plnit vy,  

nebo je delegujete na své kolegy 

a dohlédnete na jejich splnění. 

Vše na jednom místě
Už nemusíte složitě vyhledávat informace 

a chodit na drahá školení. Stačí se přihlásit.

Podnikání bez pokut
Povinností je mnoho a zapomenout 

na některou z nich může každý. Právní 

elektronický systém pomůže nezapomenout 

a včas vás upozorní na termín splnění. 

Předejdete tak zbytečným pokutám.

Vyvinuto Hospodářskou  
komorou České republiky

www.komora.cz

Máte pocit,  
že jste v podnikání 
na všechno sami?

www.pespropodnikatele.cz Podnikání  
pod palcem!
Využijte Právní elektronický systém

CO VŠECHNO VÁM PRÁVNÍ  
ELEKTRONICKÝ SYSTÉM PŘINESE?
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CO ZÍSKÁTE S PRÁVNÍM 
ELEKTRONICKÝM SYSTÉMEM?

Pro podnikatele je složité sledovat všechny zákony 

a jejich novely, které se podnikání týkají. Nesplnění 

zákonných povinností vás může přijít draho. A proto 

jsme pro vás připravili Právní elektronický systém.

Balík základních zákonů zpřístupňuje klíčové 

povinnosti, které se vztahují na všechny 

podnikatele. Tento balík bude průběžně 

aktualizován tak, aby podnikatel našel v systému 

vždy poslední sadu platných povinností.

 V rozšiřujícím balíku zákonů pak podnikatel najde 

další zákony, které se vztahují k různým oborům 

podnikání. Tento balík zákonů bude postupně 

doplňován na základě poptávky podnikatelů 

a podnikatelské veřejnosti. 

V systému si můžete nastavit svůj podnikatelský 

profil, na základě kterého získáte přehled 

o svých zákonných povinnostech. Ve spolupráci 

s profesními komorami, asociacemi, cechy 

a společenstvy pak budou postupně zpracovávány 

oborové profily, které vám pomohou 

automatizovaně zpřesnit váš profil podnikání.

BALÍK ZÁKLAD 
OBSAHUJE:

•  živnostenský zákon        

•  zákon o daních z příjmů

•  zákon o dani silniční

•  zákon o dani z přidané hodnoty

•  daňový řád

•  zákon o pojistném  

na sociální zabezpečení

•  zákon o veřejném zdravotním pojištění

•  zákon o pojistném  

na veřejné zdravotní pojištění

•  zákon o evidenci tržeb

•  zákon o státní statistické službě

•  zákon o prodejní době  

v maloobchodě a velkoobchodě

•  zákon o nemocenském pojištění

•  zákon o veřejných rejstřících  

právnických a fyzických osob  

a o evidenci svěřeneckých fondů

•  zákoník práce

•  zákon o zaměstnanosti

•  zákon o inspekci práce 

•  zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

•  zákon o požární ochraně 

•  zákon o ochraně zaměstnanců  

při platební neschopnosti zaměstnavatele

Kde koupíte
•  na www.pespropodnikatele.cz

Za kolik
Balík Základ: 1600 Kč bez DPH

Balík Rozšíření: 4200 Kč bez DPH, pro majitele licence 

k balíku Základ 2600 Kč bez DPH

• bude obsahovat všechny zpracované zákony

• dostupný ve 3. čtvrtletí 2019

• ediční plán najdete na www.pespropodnikatele.cz

Slevy
•  25 % pro členy Hospodářské komory České republiky 

•  10 % pro nečleny

•  slevu je možné získat formou slevového kódu u prodejního 

partnera Hospodářské komory České republiky  

(najdete na www.pespropodnikatele.cz)Vyvinuto Hospodářskou komorou České republiky

www.pespropodnikatele.cz

   Pořádek ve vašem podnikání

   Všechny povinnosti  
jednoduše na jednom místě

   Šetří čas a peníze
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