Stanovisko

HK ČR k poslaneckému návrhu novely zákona č.
311/2006 Sb., o pohonných hmotách
Praha, 16. ledna 2013 V návaznosti na skutečnost, že Vláda ČR podpořila poslanecký návrh
zákona, který zpřísňuje podmínky pro obchod s pohonnými hmotami, vydáváme následující
stanovisko.
Hospodářská komora České republiky vítá, že vláda vyslovila podporu návrhu zákona, který má za
cíl předcházet daňovým únikům krácením DPH při nákupu pohonných hmot. Problémem novely
zákona je však podle HK ČR stanovení úrovně celoplošných kaucí ve výši 20 mil. Kč. Hospodářská
komora na tento problém již v minulosti upozorňovala.
„Domnívám se, že jde o problém, který dopadne na menší a střední firmy, čímž jim bude
znemožněno podnikání v této oblasti. Stanovená výše kauce, může být pro řadu z nich likvidační.
Za Hospodářskou komoru ČR proto navrhuji, aby stanovení kauce bylo okolo 10 mil. Kč z důvodu
zachování rovnosti mezi malými a středními podnikateli a velkými firmami, které podnikají v této
oblasti,“ říká Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky.
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--------------------------------------Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské
komoře ČR a Agrární komoře ČR. Hlavním posláním Hospodářské komory ČR je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat
a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora
České republiky je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy a chrání zájmy svých členů sdružujících se
prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev. HK ČR sdružuje téměř 14 000 členů (fyzických i
právnických osob podnikajících v ČR) organizovaných v 65 regionálních komorách a 83 oborových asociacích HK ČR. Více na
www.komora.cz
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