Zprávy z médií

PES PROŠEL VLÁDOU.

SVAZ PRŮMYSLU SE NEPOCHOPITELNĚ
POSTAVIL PROTI.
Dobrou zprávou pro podnikatele je, že vláda ČR jedním z nich byl i poslanecký
návrh, který řeší největší problém podnikání – nadbytečné papírování, byrokracii
a ne-přehlednost v tom, jaké povinnosti mají podle zákonů a vyhlášek podnikatelé
vůbec plnit. Za snížení byrokratické zátěži při podnikání a zjednodušení komunikace firem se státem dlouhodobě lobuje také náš Svaz …
nění podnikatele trestal,“ poznamenal
Zajíček. A je navíc jasné, že podnikatel
má hlavně podnikat, ne papírovat.
Svaz průmyslu proti podnikatelům
Jednání vlády o projektu PES, pro který Hospodářská komora získala politickou podporu „zprava doleva“,
předcházelo také meziresortní připomínkové řízení. Během něj se ministerstva i některé organizace k záměru
Hospodářské komory ulevit podnikatelům od byrokracie mohla vyjádřit.
„Podnikatelský PES“, tedy Právní
elektronický systém pro podnikatele,
na jehož vzniku a vývoji pracuje Hospodářská komora, se tak legislativně
zase o kousek dál posunul k realizaci.
„U každého zákona, který by se týkal podnikatelů, by měla být příloha,
která by stanovila, jaké povinnosti
z tohoto zákona vyplývají. Tento návrh zákona dostal na vládě neutrální
stanovisko,“ informoval po jednání vlády novináře ministr pro lidská
práva, rovné příležitosti a legislativu
a předseda Legislativní rady vlády Jan
Chvojka o jednom z přívlastků novinky, kterou sdělovací prostředky označují za bič na stát.
Důvod je zřejmý. PES totiž nebude
vytvářet tlak na podnikatele, ale naopak na stát. Mimo jiné budou muset
státní orgány zpracovávat srozumitelný seznam povinností vyplývajících
z každého zákona, který bude přijat.
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„V dnešní době se podnikatel nedokáže ve změti paragrafů jednoduše
orientovat a musí si často i jen k základní orientaci najímat právní, daňové a jiné poradce, aby neudělal chybu nebo něco neporušil,“ poukazuje
na nejpalčivější problém podnikatelů
Zdeněk Zajíček, který mimo jiné stojí za velkými projekty elektronizace,
dostupnější a přívětivější veřejné
správy, jako jsou například Czech Pointy nebo datové schránky.
Jinými slovy, stav českého práva není
dobrý, o čemž svědčí i to, že ani kontrolní orgány státu často nevědí, jak
si mají zákony vykládat, a podnikatelé se tak dostávají do potíží a područí
libovůle státních úředníků a inspektorů. Právní elektronický systém pro
podnikatele by mohl pomoci tento
stav změnit. „Protože pokud ani stát
sám neví, jaké povinnosti do zákona
napsal, pak je nefér, aby za jejich nepl-

Zatímco například Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR tuto iniciativu podpořila,
poslanecký návrh usnadnit podnikatelům život překvapivě odmítl Svaz
průmyslu a dopravy v čele s Jaroslavem Hanákem. Organizace, která by
vždy měla pevně stát po boku podnikatelů, se raději postavila na stranu
státních úředníků. Přitom právě úředníci, pro které je samozřejmě taková
novinka přítěží, zájem podnikatelů
není jejich prioritou, a nejraději by nic
na současném stavu neměnili, doporučovali vládě, aby novinku na svém
středečním jednání odmítla.
Vláda si proto zaslouží uznání, že tlaku
úředníků a Svazu a průmyslu a dopravy nepodlehla a k projektu PES zaujala
neutrální stanovisko, čímž umožnila
legislativně projekt posunout do další fáze.
Zdroj: Týden v kostce, HK ČR, 9. 5. 2017
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„ČESKÝCH POTRAVIN“ JE O POLOVINU MÉNĚ
NEŽ DŘÍV, ŘETĚZCE JSOU OPATRNĚJŠÍ KVŮLI
ZPŘÍSNĚNÍ PRAVIDEL
Zatímco loni bylo v letácích obchodníků prezentováno 29 procent potravin s logem indikujícím
český původ potraviny, letos už jen 14 procent. Přísnější podmínky pro označování přinesla od
letošního ledna novela zákona.
Obchodní řetězce po zavedení novely zákona o potravinách zmenšily ve slevových akcích meziročně na polovinu
podíl potravin, které označují za české. Vyplývá to z analýzy letáků, kterou vypracovala společnost Česká distribuční.
Zatímco loni bylo v letácích 29 procent potravin s logem
indikujícím český původ potraviny, letošní podíl činil 14 procent. Podle prezidenta Potravinářské komory ČR Miroslava
Tomana to má několik důvodů. Zmínil obavy výrobců, zda
mohou výrobek logem označit, a také mohly z trhu vymizet
potraviny, které byly za české jenom označovány, ač tomu
tak ve skutečnosti nebylo.
„Pokles počtu potravin označených logem odkazujícím
na jejich český původ je pravděpodobně dán do jisté míry
úpravou pravidel pro takové značení. Stejně tak může mít
na pokles vliv i opatrnost prodejců, kdy raději produkt neoznačí, než aby mohly nastat jakékoliv pochybnosti o správnosti takového označení,“ řekl ředitel České distribuční Petr
Sikora. Výrobci také podle Tomana nemůžou kvůli novele

označovat za české ty produkty, které se v ČR vyrobily, ale
suroviny z Česka nepocházely.
„Máme na mysli například čokoládu, kdy ryze české čokoládovny bohužel nemohou používat české suroviny, protože
u nás kakaové boby prostě nerostou, nebo různé konzervované ovoce a zeleninu, protože například kvůli pomrznutí
meruněk je nutné k zachování produkce českých zpracovatelů meruňky dovážet, ale už nemohou být tyto produkty
označené jako české,“ uvedl. Z trhu ale podle něj vymizely
i potraviny, které byly za české označovány jen kvůli marketingu. Jako příklad uvedl „českou zabijačku“ v jednom z řetězců, který ale v rámci akce prodával německé zboží.
Stát v novele zákona o potravinách od letošního ledna zakázal používání log s českým lvem či trikolorou a například
nápisy „český“ na potravinách, které z ČR nejsou. Naopak
si výrobci můžou jídlo z ČR označit za „Českou potravinu”
a dát si na něj vlaječku.

Vývoj prezentace českých potravin v letácích obchodních řetězců
Rok
2016
2017

Počet potravin
v letácích
8068
10 859

Potraviny označené
logem
2867
2174

Potraviny s logem
odkazující na český původ
2323
1503
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České potraviny
jednosložkové
257
203

České potraviny
vícesložkové
2066
1300

Zdroj: ČTK, 24. 4. 2017

R Y C H L E. J E D N O D U Š E. O N L I N E.
PODVOZEK
PRO PŘEPRAVKY
■ Jednoduchá manipulace
■ Vysoká stabilita
■ Doporučuje 9 z 10 pekařů

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ PRO MANIPULACI
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