PRÁVNÍ
ELEKTRONICKÝ
SYSTÉM
základní informace o Právním
elektronickém systému (PES) – ohlédnutí,
aktuální stav i blízká budoucnost
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Vážené dámy, vážení pánové,
držíte v ruce informativní brožurku k Právnímu elektronickému systému (PES). Od svého spuštění ušel tento odvážný a inovativní koncept dlouhou cestu. Cestu nelehkou,
ale plnou vizionářských řešení – tato cesta se ale zdaleka
neblíží svému konci. Je naší misí Právní elektronický systém posunout dál.
Při každém kroku, který jako Hospodářská komora učiníme, při každém jednání, schůzce či připomínkování zákona, máme na paměti naše poslání – to, co dalo vzniknout
i prvotní myšlence, která vedla až k Právnímu elektronickému systému – a tím je bít se za vás, za naše členy, a za
všechny podnikatele v této zemi. Naším největším nepřítelem je byrokracie, která prorostla českou státní správou, a brání tak vám, podnikatelům, v rozvoji. A my víme,
že jsou-li dušeni podnikatelé, dusí se i stát. V současných
chvílích to vnímáme víc, než kdy dřív.
Dlouhodobě tlačíme na stát, aby nepřijímal zbytečné
regulace a nezvyšoval administrativní náročnost i bagatelních úkonů, které musí podnikatelé při své činnosti vykonávat. Když už tak stát činí, žádáme jeho představitele, aby
se zaměřili alespoň na srozumitelné a přehledné informování. Aby každý podnikatel jasně věděl, jaké povinnosti pro
něj z dané legislativy vyplývají. Neděje se tak.
I to nás nakonec motivovalo k tomu, abychom si pomohli sami – vytvořili jsme elektronický systém, jehož
úkolem je šetřit každému podnikateli to nejcennější – čas.
Systém, který vám pomůže vyznat se ve vašich povinnostech a včas a řádně je plnit.
V této příručce bychom rádi Právní elektronický systém
představili i těm z vás, kteří se s ním dosud neměli možnost
setkat. Mějme podnikání pod palcem.
Podnikejme. Neúřadujme.

Vladimír Dlouhý
prezident Hospodářské komory
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Co je PES?
Podnikání pod palcem
Právní elektronický systém (PES) je služba
pro podnikatele, která má jasné poslání – je
tu od toho, aby za vás jednoduše kontrolovala
povinnosti, které pro vás vyplývají ze zákonů,
vyhlášek, nařízení a dalších předpisů a snižovala tak vaše zatížení byrokracií.
Portál PES vám nabídne jednoduchou
možnost sledovat všechny vaše povinnosti
přehledně na jednom místě a včas vás upozorní tak, abyste je nikdy nezapomněli splnit.
Ať už jde o to, kdy a co zaplatit, kam a jak se
přihlásit či jaký formulář poslat. To všechno
za vás PES ohlídá. Vy tak budete moci věnovat veškerý čas svému podnikání a neztrá-

cet ho zdlouhavou orientací ve složitých
předpisech.
Právní elektronický systém by pro vás měl
být rádcem. Nabízí několik užitečných funkcí
pro jednodušší organizaci práce. Například přehledný kalendář, možnost delegace povinností
na vaše spolupracovníky či užitečnou aplikaci
do vašeho telefonu.
Ve výsledku tak PES významným způsobem
přispěje ke snížení zátěže, která je na vás a vaše
podnikání kladena. Konec hodinám zoufalé
snahy o orientaci v předpisech, konec zbytečným výdajům na právní poradenství a konec
pokutám. PES to má všechno pod kontrolou.

Hlavní funkce PES
Přehlednost
Přehled všech povinností podnikatele vyplývajících
z příslušných předpisů. Obsahuje i informativní
přehled sankcí, které hrozí za jejich nesplnění.

Efektivita
Významné snížení administrativní zátěže doplněné
dalšími užitečnými funkcemi.

Spolehlivost
Zaručená garance aktuálnosti všech platných povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu
díky průběžné aktualizaci systému.
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Jak vznikla
myšlenka PES?
Pro Hospodářskou komoru, jako největšího zástupce podnikatelů, je dlouhodobou
prioritou zpřehlednění podnikatelského
prostředí v České republice. Pokrokem
v tomto snažení bylo spuštění Právního
elektronického systému v květnu 2019.
Původním cílem, který z počátku podpořily i všechny parlamentní strany, bylo
zároveň se spuštěním PES zákonně zakotvit
povinnost každého předkladatele legislativního návrhu připojit k němu přílohu
obsahující přehled povinností, které z něho
pro podnikatele vyplývají. Ačkoliv se tak bohužel zatím nestalo, Hospodářská komora
dál aktivně usiluje o to, aby taková povinnost pro zákonodárce brzy vznikla.
Za myšlenkou Právního elektronického
systému stojí tým lidí, kteří již mnohokrát

dokázali, že vědí jak posouvat české podnikatelské prostředí vpřed. Mimo jiné jde
o autory systému Czech POINT či datových schránek. Právě ty patří dlouhodobě
mezi jedny z mála bezchybně fungujících
systémů elektronizace státní správy. Jejich
služeb navíc využívá nejen velké množství
podnikatelů, ale i tisíce nepodnikajících
občanů.
Cílem Hospodářské komory je, aby se
systém PES stal užitečným nástrojem pro
všechny podnikatele. Malé i velké. A také,
aby i zákonodárci při tvorbě každého
jednoho návrhu zákona brali v potaz, jaké
povinnosti z něho vyplývají pro podnikatele
a zamysleli se, zda-li je opravdu třeba přidávat další. Abychom mohli podnikat, nikoliv
úřadovat.

2015

2019

první myšlenka PES

spuštění PES

2147

34

zpracovaných
povinností

zpracovaných
zákonů
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Úvod do PES
Podnikejte do pár minut
Aby Právní elektronický systém veděl, co za
vás má pohlídat, musíte alespoň v základech
nadefinovat vaše podnikání (větší konkretizace
docílíte například oborovými nastaveními – viz
strana 10).

Nastavení se ale rozhodně nemusíte bát! Do
pěti minut budete mít připravný systém, který
vám posléze ušetří minut mnohonásobně víc.
Na následující dvoustranně vás seznámíme
s tím, jak jednoduché to je!

První přihlášení
Po zakoupení licence PES (viz strana 14)
obdržíte odosobněné přístupové údaje.
S těmi je nyní možné se přihlásit do
webové a mobilní aplikace.

Úvodní nastavení
Po prvním přihlášení (nebo resetování nastavení) je třeba provést
základní nastavení vašeho profilu.
Nastavení je jednoduché, přehledné
a kompletně vás jím provedeme.

Úvod do PES | 7

Typ profilu
Základní rozlišení činí aplikace
podle toho, zdali podnikáte jako
fyzická, nebo jako právnická
osoba. Zatímco volíte jednotlivá
nastavení, aplikace na pozadí přizpůsobuje vaší základní pracovní
plochu.

Specifika podnikání
Další (a nejkomplexnější)
nastavení vám nabídne nastavení základních specifik vašeho
podnikání. Každá položka je vybrána tak, aby ve výsledku výběr
povinností odpovídal vašemu
podnikání co nejpřesněji.

Podnikejte!
Takhle jednoduché to je… Nic
víc nepotřebujete. Teď už se
můžete plnohodnotně věnovat
vašemu podnikání – povinnosti
za vás pohlídá PES!
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Novinky v PES
Co je nového a co se chystá?

štítky

kategorie

CO?
Jde o tematické řazení povinností.
Jednak je povinnost zařazena do
určitého hlavního oboru (Podnikání,
Daně a poplatky, Zaměstnanost, Veřejná
správa, Kultura a sport, Sociální zabezpečení a Požární ochrana) a v případech,
kde má smysl podrobnější rozlišení, jsou
povinnosti přiřazeny ještě další štítky
(např. Informační sdělení, Provozovna,
DPH, apod.).

CO?
Rozdělení povinností do 4 kategorií:
„K vyřízení“ (povinnost, kterou lze splnit
během roku), „Obecné“ (povinnost, kterou
je třeba plnit průběžně během podnikání,
nebo která může nastat vícekrát za rok),
„Zákazy“ (povinnost něčeho se zdržet),
„Na výzvu“ (povinnost, kterou musím plnit
v případě, že mě k tomu někdo vyzve).

PROČ?
Jde nám zejména o lepší orientaci
v systému – kliknutím na štítek uživatel
položky filtruje a zobrazí se mu pouze
povinnosti vztahující se k příslušnému
štítku. Zároveň pak může se všemi takto
filtrovanými povinnostmi pracovat najednou – například všechny povinnosti
týkající se DPH delegovat na externí
účetní.
PRO KOHO?
Pro všechny uživatele PES.
KDY?
Již spuštěno.

PROČ?
Rozdělením povinností do kategorií se
snažíme uživateli zpřehlednit množství
povinností v jeho profilu a dále tak zvýšit
uživatelský komfort.
PRO KOHO?
Pro všechny uživatele PES.
KDY?
Již spuštěno.

balík plus
CO?
Rozšíření datového obsahu z dalších
13 zákonů.
PROČ?
Aby PES pokryl co největší množství
předpisů.
PRO KOHO?
Pro všechny uživatele PES.
KDY?
Již spuštěno.
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Mobilní aplikace PES
Mějte přehled o svém podnikání kdekoliv
Novinkou v portfoliu PES je mobilní aplikace
doplňující webové rozhraní Právního elektronického systému, která pomůže s rychlou
kontrolou a správou vašeho podnikání, a to
odkudkoliv a kdykoliv. Tato aplikace nemá
ambice plně nahradit webovou verzi. Jejím
smyslem je umožnit podnikateli ﬂexibilitu při
správě svého podnikání, například při jednáních mimo kancelář.

Co aplikace obsahuje:
Na hlavní stránce najdete přehledy pro
rychlý náhled do vaší aktuální situace. Vidíte
počet vašich otevřených povinností, kolik procent jich máte splněno, požadavky k delegaci
a mnoho dalšího.
Další záložka je již specificky zaměřená
na povinnosti podnikatele. Umožňuje přímé
prohlížení veškerých kategorií povinností, obsahuje kalendář pro zobrazení povinností dle
měsíce, ve kterém mají být splněny. Jednotlivé
kategorie jsou odlišeny, je uveden i jejich počet
a po rozkliknutí se vyfiltrují povinnosti z vámi
zvolené kategorie do kalendáře.
Třetí záložka je věnovaná takzvaným delegacím. Zde se zobrazují jak přijaté, tak odeslané
delegace.
Velkou výhodou je i zobrazení shrnutí
údajů o vašem podnikání, jako je IČO nebo
ID datové schránky. Tím pádem není nutné
s sebou brát další dokumenty, na pár kliknutí
máte celé své podnikání pod palcem.
Aplikace je zdarma ke stažení pro předplatitele obou nabízených balíčků PES.
Funguje na platformě operačního systému
Android i iOS.
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Oborová nastavení
PES šitý na míru
Pro uživatele podnikající v jednotlivých odvětvích jsou v rámci systému PES připravena
oborová nastavení, která poskytnou přehled
o právních povinnostech a dalších administrativních požadavcích ušitých přímo na míru konkrétnímu oboru podnikání.
V současné chvíli lze nastavení přikoupit
pouze jako součást balíčku PES Plus na jeden

rok. Po zakoupení uživatele čeká přednastavený účet obsahující specifika jednotlivých
oborů a dále také například přehledné rady,
tipy a právní analýzy přizpůsobené jednotlivým
oborům podnikání.
Nyní nabízíme v rámci systému PES jedno
oborové nastavení, v budoucnu však plánujeme
nabídku rozšířit také o další obory.

Česká komora fitness
Prvním subjektem, který se zavázal
podat podnikatelům v oboru pomocnou
ruku v boji s nadměrnou byrokracií je
Česká komora fitness. Provozovatelé
fitness center, instruktoři, osobní trenéři
a další podnikatelé v oblasti tak mají
k dispozici zúžený výběr všech svých
zákonných povinností včetně termínů jejich plnění v průběhu kalendářního roku.
Cílem České komory fitness je dlouhodobě rozvíjet český fitness sektor jako
neopomenutelné odvětví národního hospodářství, který má obrovský potenciál ve
zvyšování a propagaci pravidelné fyzické
aktivity v každodenním životě občanů.
Proto se Česká komora fitness rozhodla
ve spolupráci s odborníky z Hospodář-

ské komory ČR v rámci PES poskytnout
přehled právních povinností přímo na
míru, aby tak umožnila podnikatelům ve
svém sektoru věnovat se namísto byrokratickým povinnostem svému oboru
podnikání.
„Zdlouhavé a nákladné plnění, mnohdy
nesmyslných, povinností a přebujelá
byrokracie podnikatele vyloženě štve.
Jedná se o dlouhodobý problém. Přitom
zdravé právní prostředí a smysluplně nastavená pravidla mohou zvýšit atraktivitu
podnikání ve fitness a tím pomoci zapojit
pravidelný pohyb do každodenního života lidí.“, říká o podnikatelském prostředí
v České republice prezidentka České
komory fitness Jana Havrdová.
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Zjednodušte si podnikání
S unikátním systémem
Hospodářské komory České republiky

Udrží pořádek ve vašem podnikání.
Všechny zákonné povinnosti naleznete
vždy pohromadě na jednom místě.
Ušetří vám čas i peníze.

Podnikání pod palcem
www.pespropodnikatele.cz
Vyvinuto Hospodářskou komorou České republiky.
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PES a profesionálové
PES je tu pro všechny, i pro profíky

Od počátku vývoje Právního elektronického systému cílíme i na takzvané profesionály.
Koho tím myslíme? Jsou to lidé, jejichž předmětem činnosti je mimo jiné zprostředkování
komunikace mezi podnikatelem a autoritami.
Profesionálové zajišťují výkazy, daňová přiznání, odvody. Také připravují valné hromady, audity, žádosti o licence. Profesně se tedy
jedná o účetní, daňové poradce, právní firmy
či auditory. Tito lidé nemají problém s tím, že
by nevěděli, jaké jsou povinnosti jednotlivých
podnikatelů nebo kde takovou informaci najít.
Jejich starostí je efektivita jejich práce. Částečná obava, že u jednoho z desítek svých klientů na něco zapomenou. Zvláštní kapitolou
jsou poté jejich vlastní marketingové aktivity
směrem ke klientům.

vuje. Zefektivnění takového procesu představuje ušetřený čas, a tím pádem i náklady.
Právní firmy navíc často informují své klienty
o legislativních změnách. Pokud si společnost v Právním elektronickém systému vytvoří profil svého klienta, získá při legislativní
změně přehled o tom, ke kterým klientům
se změna vztahuje a ke kterým nikoli. Je pak
schopna upozornit pouze ty klienty, kterých
se změna opravdu týká. Stačí totiž pár emailů
o „důležitých legislativních novinkách“, které klient vyhodnotí tak, že se ho nedotýkají
a všechnu komunikaci od snaživého marketingu si pak přesměruje rovnou do koše.

Účetní
Účetní pracují rutinně. První týden v měsíci
sociálka, druhý týden mzdy, třetí DPH, na poslední připadá zbytek. Známými nepravidelnostmi jsou uzávěrky. Problém může nastat
například v případě, kdy jeden z jejich dvaceti
klientů přijme pracovníka na pracovní poměr
řekněme k dvacátému dni měsíce místo k prvnímu. Může se tak stát, že účetní propásne
termín ohlášení na sociálce (do osmi dnů),
protože taková činnost přece připadá na první
týden v měsíci. PES jim tuto povinnost připomene.

Způsob práce pro více klientů
PES přináší profesionálům možnost pracovat s profily více klientů jak po klientovi, tak po
agendě. Je tedy možné si zobrazit informace
související například s agendou zaměstnanosti
pro více subjektů, a stejně tak můžete postupně plnit povinnosti jednoho klienta. Způsob
práce více pracovníků s jedním profilem PES je
licencován na IČO. Nad jedním profilem tedy
může pracovat více pracovníků a s využitím
funkcionality delegování povinností je možno
efektivně emulovat hierarchii organizace přímo v systému. Zaměstnaneckou agendu tedy
můžete delegovat externí mzdové účtárně,
daně vlastnímu finančnímu oddělení, bezpečnost práce manažerovi a podobně.

Právní firma
Právní firmy kombinují rutinní i nárazovou
agendu. Příprava valné hromady je většinou
souhrn opakujících se kroků. Instrukce od klienta zněla: „jako vloni“. Tedy pozvánka, volba
orgánů, schválení účetní uzávěrky, rozdělení
zisku. Nicméně i tento step-list někdo připra-

Jak již bylo řečeno, od počátku vzniku systému PES jsme mysleli i na takzvané profesionály. Slýchali jsme obavy, že jim PES bude brát
práci, protože podnikatelé si vše zařídí sami.
Ukazuje se, že to tak úplně není. Proto je PES
navržen tak, aby práci profesionálům nebral,
nýbrž usnadňoval.
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Nabídka PES
Kde a jak koupit PES?
Do této chvíle byly do systému PES zahrnuty dva balíčky, a to konkrétně PES Základ
a PES Plus. Obě varianty nabídnou seznam
legislativních povinností ke splnění, které
jsou průběžně aktualizovány v souladu s novelizacemi zákonů. Nemůže se tedy stát, že
by byly uživateli poskytovány již neplatné či
zastaralé informace. Dále systém nabídne filtr
povinností a kalendář. Umožní také delegovat
povinnosti na třetí osoby či spravovat životní
situace.

Balíček PES Základ nabídne celkem 1566 povinností, které vyplývají z 19 vydaných zákonů.
Balíček PES Plus obsahuje až 1990 povinností
vyplývajících ze všech doposud vydaných zákonů a od základního balíčku se liší také možností přikoupit si oborové nastavení (viz str. 10).
Členové Svazu účetních České republiky
mohou využít zvýhodněných cen, které svaz
nabízí. Oba balíčky zakoupíte na webové
stránce svaz-ucetnich.cz/pravni-elektronicky-system.

PES Základ

PES Plus

Celkem 1566 povinností

Celkem 1990 povinností

19 zákonů z dosud vydaných

všechny dosud vydané zákony

seznam povinností

seznam povinností

aktualizace dle novelizací

aktualizace dle novelizací

filtr povinností

filtr povinností

kalendář povinností

kalendář povinností

delegace povinností

delegace povinností

životní situace

životní situace
možnost vybraného oborového
nastavení

1 440 Kč bez DPH na 1 rok

3 840 Kč bez DPH na 1 rok
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SÍLA ◦ RESPEKT ◦ NEZÁVISLOST

Nejvýznamnější
reprezentant
podnikatelské
sféry v ČR
více než 16 000 členů
přes 60 komor v regionech
124 oborových asociací

www.komora.cz
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SPECIALISTA
A INOVÁTOR
V OBLASTI
IT PROCESŮ,
DIGITALIZACE
A ZABEZPEČENÝCH
PŘÍSTUPŮ
spolehlivý dodavatel systémů:
Czech POINT
Datové schránky
PODEJTO.CZ
Právní elektronický systém

