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Tisková zpráva 

XXV. sněm Hospodářské komory České republiky 
 

Praha, 30. května 2013 Hospodářská komora České republiky (HK ČR) dnes uspořádala výroční 

XXV. sněm členů HK ČR. Petr Kužel byl sněmem, nejvyšším orgánem HK ČR, potvrzen ve funkci 

prezidenta.  

Na jednání sněmu byla schválena zpráva představenstva HK ČR o činnosti HK ČR od posledního 

sněmu. Byly přijaty závěry k opatření, které mají dokončit kroky FŠ, jenž by měly vyústit 

v dokončení transparentnosti činnosti HK ČR. Byly vysvětleny veškeré podrobnosti a fakta, které 

byly v poslední době medializovány, a delegáti sněmu svým postojem dali jasně najevo, že 

prezentovaná vysvětlení jsou pro ně dostačující.  

Delegáti výročního sněmu v rámci hlavních závěrů jednání odsouhlasili apel na vládu ČR, aby co 

možná nejdříve přijala zákon, který umožní podnikatelům platit DPH až ze zaplacených faktur. 

Takový krok byl sněmem HK ČR jednoznačně vyhodnocen jako správný a vstřícný vůči MSP, které 

nejen v ČR, ale i v celé EU tvoří páteř ekonomiky. Sněm HK ČR v rámci dalších návrhů na podporu 

podnikání navrhuje zrušení knihy jízd a místo ní zavedení paušálu. Dále žádá o navrácení výše 

paušálu živnostníkům, kteří nad stávající změnou v paušálech dlouhodobě vyjadřují 

nespokojenost. Sněm vyslovil požadavek na podporu a vyřešení problematiky technického 

školství na všech úrovních, protože dlouhodobé neřešení tohoto problému se stává brzdou 

rozvoje průmyslu.  

Delegáti rovněž diskutovali nad situací týkající se nutné změny zákona o veřejných zakázkách, 

neboť průzkum HK ČR jasně ukázal, že ztráta zakázek v Praze se pohybuje v rozmezí 8 - 11 %. 

Ztráta zakázek mimo území velké Prahy, tj. v jednotlivých krajích ČR, se v současné době 

pohybuje v rozmezí od 13 – 22 %. Tento výpadek finančních prostředků u firem vede 

k destabilitě, snižování spotřeby a v neposlední řadě také k menším příjmům zaměstnanců. 

HK ČR letos slaví 20 let od svého vzniku a sdružuje 14.000 podnikatelů zaměstnávajících 

přibližně dvě třetiny práceschopného obyvatelstva ČR. Komora je v regionech zastoupena 14 

krajskými hospodářskými komorami a okresními hospodářskými komorami, jež působí v sedmi 

desítkách měst a obcí ČR. Oborovou část komory tvoří více než 80 živnostenských společenstev. 

Lenka Vodná 
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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 61 regionálních komorách a 85 oborových asociacích HK ČR. Více na 

www.komora.cz 

http://www.komora.cz/

