Praha, 14. 9. 2018 – Pokrytectví Hospodářské komory ČR
Hospodářská komora ČR dnes rozeslala podnikatelům průzkum pod názvem „Naštvala Vás nějaká pokuta
– ptá se Hospodářská komora“. V textu HK mimo jiné píše (citujeme):
„Např. o povinnosti prodávajícího z prvních 2 vln EET dát kupujícímu účtenku už asi každý v České republice
ví, ale co když prodávající ve své provozovně zapomene vylepit cedulku, která upozorňuje, že je povinen
vydat kupujícímu účtenku a tuto účtenku zaevidovat? Za tuto zdánlivou prkotinu mu hrozí pokuta až 50
000 korun.“
HK na závěr vyzývá podnikatele, aby vyplnili anketu, a tím ji dali „do ruky mocnou zbraň v podobě
argumentů na jednání s politiky i úředníky“.
K tomu se vyjádřil předseda výboru Podnikatelských odborů pan Radomil Bábek:
HK a především její prezident Vladimír Dlouhý pomáhali Andreji Babišovi prosadit EET. A.Babiš, S.Hornochová
a později A.Schillerová se vždy právem odvolávali na to, jakou podporu HK mají, a prezentovali to jako důkaz,
že podnikatelé EET vítají!
HK ani Vladimír Dlouhý se nikdy nepostavili proti podmínkám zákona 112 o evidenci tržeb. Nikdy nevystoupili
proti nesmyslným kvazi přestupkům, které teď nazývají prkotinami, nikdy se nepostavili proti likvidačním
pokutám do výše 500 000 Kč. Vladimír Dlouhý a HK nikdy nekritizovali zjevnou účelovost EET, nebránili
podnikatele, kteří dostávali desetitisícové pokuty za nevydání účtenky, nepostavili se proti obrovskému počtu
kontrol EET. Nikdy jsme neslyšeli prezidenta HK Dlouhého zastávat se obětí EET, nevadilo jim, že jsou
podnikatelům i zavírány provozovny. HK nepoukázala na to, že EET neplní ani proklamovaný cíl výběru daní.
Zdá se, že HK doufá, že podnikatelé a živnostníci zapomněli, kdo pomáhal Andreji Babišovi ušít na ně pytel
EET.
Podnikatelské odbory považují tuto aktivitu Hospodářské komory za projev pokrytectví. Teď, kdy už je zjevné,
že výsledky EET jsou negativní a její dopady na drobné podnikatele často likvidační, Hospodářská komora se
chce stavět do role ochránců těch, pro něž tento stav sama připravila. HK zneužívá k vlastnímu zviditelnění
potíže, jichž je sama původcem, a to je ostudné.
Podnikatelské odbory trvají na tom, že EET musí být zrušena. Pokud chce Hospodářská komora napravit
své fatální pochybení, jehož se dopustila podporou EET, pokud změnila Hospodářská komora názor na EET,
ať se přidá k našemu tlaku na politiky, aby byl zákon 112/2016 Sb. o evidenci tržeb zrušen.
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