/5/ KVĚTEN 2020
1.4. jsme zaslali odpovědi pro MF dnes
1.
Vítáte vládní bonus ve výši 25 000 korun? Je tato pomoc adekvátní situaci?
2.
Kolik podnikatelů z vašeho oboru jej potřebuje a o jaké profese jde? Jsou to zejména
truhláři?
3.
Stanjura z ODS kritizoval, že by nárok měl vznikat na základě posouzení propadu
zisku a nikoliv tržeb. Souhlasíte?
4.
Jak hodnotíte další vládní kroky na pomoc drobným podnikatelům?
5.
V jaké ekonomické situaci se nacházejí nábytkáři? Mají odbyt? Mají finanční
rezervy?"
1.4. posláno členům AČN
Dovolujeme si Vás upozornit na změny v programu na podporu zaměstnanosti Antivirus,
který má v kompetenci MPSV. V tomto programu mohou zaměstnavatelé získat refundaci za
vyplacené mzdy zaměstnancům, pokud byla jejich činnost narušena opatřeními proti šíření
koronaviru.
Nově byly v programu Antivirus stanoveny pouze dva režimy, v nichž lze žádat o
kompenzace náhrad mezd:
Režim A – vztahuje se na situace, kdy je zaměstnanec v karanténě, nebo zaměstnavatel
musel na základě nařízení vlády uzavřít provoz. Výše refundace je stanovena na 80% mzdy
vyplacené zaměstnanci, maximálně do výše 39 000 Kč.
Režim B – vztahuje se na překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku
souvisejících hospodářských potíží způsobených opatřeními proti šíření koronaviru. Výše
refundace je stanovena na 60% mzdy vyplacené zaměstnanci, maximálně do výše 29 000
Kč.
Výše refundace se bude vypočítávat ze superhrubé mzdy. Zaměstnavatel nejprve náhrady
mezd dle příslušného ustanovení zákoníku práce vyplatí zaměstnancům a následně si
požádá u Úřadu práce o příslušnou refundaci. Celý proces bude probíhat elektronicky.
Pro získání refundace bude muset zaměstnavatel splnit několik podmínek:
Týká se pouze podnikové sféry
Striktní dodržování zákoníku práce
Musí jít o zaměstnance v pracovním poměru, který se účastní nemocenského a
důchodového pojištění
Zaměstnanec, na kterého zaměstnavatel požaduje refundaci, nesmí být ve výpovědní době a
nesmí mu být dána výpověď
Zaměstnanci musí být vyplacena mzda a musí za něj být odvedeny odvody
Dle informací MPSV se budou podávat žádosti za měsíc březen od pondělí 6. dubna. Do té
doby bude možné podávat žádosti.
Bližší informace a nově zveřejněnou metodiku k programu Antivirus můžete naleznout zde:
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus a další informace jsou uvedeny také na webu
www.komora.cz/koronavirus .
1.4. zasláno členům AČN
v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu
k podnikatelům.
•
Vláda na své schůzi dne 1. dubna schválila řadu návrhů důležitých pro podnikatele,
které však musí ještě projednat a schválit parlament:
•
Pro všechny je zásadní prodloužení nouzového stavu do 11. května 2020.
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•
Pro podnikatele jako klienty bank je důležitá možnost požádat z důvodu pandemie o
moratorium na splátky bankovních úvěrů (jistiny i úroků) na 3 až 6 měsíců s tím, že lhůta pro
splacení úvěru se prodlouží o dobu přerušení splácení; přitom výše příslušného úvěru
sjednaného a čerpaného před 26. březnem není omezena. Více informací zde.
•
Podnikatelů v roli věřitelů se bude týkat obdobné moratorium na splácení
spotřebitelských úvěrů.
•
Pro podnikatele jako nájemce i pronajímatele je významné moratorium na úhradu
nájemného na 3 měsíce (do 30. června) s tím, že odložené nájemné musí být zaplaceno do
2 let. Podnikatelé jako poskytovatelé nájemního bydlení nebudou moci po omezenou dát
výpověď z nájmu pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného.
Vláda rovněž povolila další výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v
provozovnách. Od 2. dubna bude možno otevřít prodejny domácích potřeb, pokud nabízený
sortiment zahrnuje ochranné pomůcky.
•
V souvislosti se včera schváleným legislativním balíčkem ministryně spravedlnosti
Marie Benešové jsme pro vás zpracovali základní analýzu navržených změn s
významnějším dopadem na podnikatelské prostředí.
•
Na základě jednání vlády průběžně aktualizujeme tabulku s opatřeními Hospodářské
komory a jejich plnění. K náhledu zde.
•
Připomínám, že dnes byl zahájen příjem žádostí o ošetřovné pro OSVČ. Možnost
žádat má každá OSVČ, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce
COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě či
hendikepovaného člověka. Bližší informace k podmínkám a způsobu podání žádosti jsme
pro vás shromáždili zde.
•
V souvislosti s ohlášeným spuštěním příjmu žádostí o záruku (2. dubna 2020 v 8:00
hod.) v programu COVID II Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Vám zasíláme
informaci o spuštění on-line nástroje pro usnadnění podání žádosti. On-line nástroj byl
vyvinut v partnerství právní firmy Frank Bold a IT firmy Legal Systems. Bude dostupný v
rámci on-line právní podpory Frank Bold, která poskytuje bezplatné poradenství v souvislosti
s pandemií COVID19. On-line formulář provede zájemce o podání žádosti o záruku v
programu COVID II, a předpřipraví mu potřebné formuláře pro úspěšné podání žádosti do
programu. Žadatel však bude muset následně ještě některé údaje doplnit sám, a i podání si
bude zajišťovat sám.
•
Uvědomujeme si, že může být obtížné zorientovat se v záplavě každodenní dávky
zpráv, které se na nás hrnou z vlády i sdělovacích prostředků. Proto jsme pro vás připravili
desatero rad. Může sloužit jako inspirace, na co myslet v době koronavirové pandemie,
abyste co nejlépe ochránili své podnikání.
•
Dnes jsme publikovali další dílčí výsledky z poslední ankety mezi podnikateli,
tentokrát k dopadům koronaviru na personální politiku. Zaměstnance kvůli vládním
opatřením v souvislosti s koronavirem propustilo už 7 % členů HK ČR, především v
restauračních službách a v cestovním ruchu. Alarmující je, že propustit zaměstnance zvažuje
více než čtvrtina zaměstnavatelů z řad členů, přičemž ve zpracovatelském průmyslu to je
dokonce více než každá třetí členská firma. Celkem 29 % respondentů, především velkých
firem a firem ze zpracovatelského průmyslu, projevilo zájem o službu, v rámci které by mohly
dočasně poskytnout především volné personální kapacity jiné firmě nebo naopak v případě
potřeby tyto kapacity dočasně získat.
V návaznosti na uvedené jsme promptně reagovali realizací projektu Zachraň práci! Jsem
potěšen pozitivní zpětnou vazbou a zájmem firem. Za necelý den od spuštění tohoto projektu
bylo registrováno již více než 50 firem, které nabízí ke sdílení pracovní kapacity v součtu
téměř 1700 pracovníků přidělením k jinému zaměstnavateli. Nejčastější nabízené profese
jsou pro využití v oblasti výroby či skladování a zpracování výrobků. Naopak jsme spolu s
partnery projektu - Jurent CZ a MONTO, s.r.o. - zaregistrovali téměř 40 firem, které by uvítaly
doplnění svých pracovníků nejčastěji o technické a řemeslné profese ve stavební výrobě,
svářeče a skladníky v součtu téměř 200 pracovníků.
•
Dnes jsme na webových stránkách komory umístili stanovisko Unie filmových
distributorů k současnému nouzovému stavu.
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•
Pro všechny zájemce jsme na komorovém YouTube kanále publikovali video
rozhovor, ve kterém mj. reaguji na úterní výstupy vlády.
•
V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně
koronaviru."
3.4.
posláno členům
"Vážení kolegové,
v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu
k podnikatelům.
•
Vládou navržený kompenzační bonus z pera ministerstva financí ve výši 25 tisíc Kč
pro OSVČ je krokem správným směrem. Nejenom zaměstnavatelé a zaměstnanci by měli
být předmětem zájmu státu v této obtížné situaci. Nicméně podoba bonusu, která byla
vládou navržena, má z našeho pohledu nedostatky, kvůli kterým by na státní příspěvek
nedosáhla celá řada drobných podnikatelů, jejichž živnost byla v souvislosti s pandemií
vážně poškozena. Budeme v rámci dalšího legislativního procesu usilovat o změnu
parametrů bonusu, která umožní spravedlivější přístup větší skupině OSVČ k bonusu, a to
tím spíše, že nezbytnost úpravy návrhu připustila i ministryně financí.
K původně představenému návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ v souvislosti
s krizovými opatřeními jsme pro vás přehledně zpracovali vyplývající podmínky a další
důležité informace.
•
Dnes jsme pro vás vypracovali právní rozbor k návrhu ministra průmyslu a obchodu
Karla Havlíčka ohledně moratoria nájemného placeného podnikateli. Téma má z hlediska
podnikatelů dvě roviny – navržená regulace z pohledu nájemce a pohled ze strany
pronajímatele. Podle Hospodářské komory je důležité, aby pronajímatelům byla zajištěna ze
strany státu kompenzace v podobě poskytnutí záruk či úvěru, která zabrání tomu, aby fakt,
že jsou připraveni o příjmy z nájemného, nevedl k jejich poškození. Příjem z nájmu je totiž
pro ně v mnoha případech klíčovým zdrojem pro splácení úvěrů či úhrad jiných služeb.
Pronajímatel by neměl fakticky skrytě úvěrovat nájemce bez podpory státu. Není vyloučeno,
že návrh dozná změn v dalším legislativním procesu.
•
Dnes ráno byl spuštěn avizovaný příjem žádostí o záruku v programu ČMZRB COVID
II. Již po třech hodinách byl však kvůli velkému zájmu pozastaven. Potvrdila se tak naše
výhrada, že alokace je nepochopitelně malá. Díky navýšení alokace o dalších 3,5 miliard Kč
byl program posléze znovu otevřen. V tuto chvíli platí, že příjem žádostí je prodloužen do 3.
dubna, 23:59 hod.
•
Již jsem vás informoval, že státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP)
nabídla českým vývozcům okamžitou pomoc. Snížila poplatky, zkrátila čekací dobu a žádosti
exportérů při hledání nových odběratelů vyřizuje přednostně. Vláda včera schválila také
změnu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Pokud novelu schválí
parlament, nově se EGAP zaručí za úvěry, o které podniky s více než 250 zaměstnanci
budou žádat u komerčních bank kvůli koronaviru. EGAP bude ručit za úvěry 5 mil. korun až
1,4 mld. korun. Podrobnosti zde.
•
Dnes odpoledne jsme zaměstnavatelům v Programu kvalifikovaný zaměstnanec
(dříve Režim Ukrajina a Režim ostatní země) rozeslali bleskovou anketu k dopadům
koronaviru na zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. Reakce využijeme při dalším postupu
Hospodářské komory, při nabízení nových služeb a při komunikaci se státními orgány s
cílem ulehčit vám v současné tíživé situaci. Anketa bude otevřena po následující 3 dny (do
neděle 5. dubna).
•
Na základě podnětů, které jsme obdrželi od našich začleněných společenstev k 1.
dubnu 2020, jsme zpracovali přehledovou tabulku, ve které tyto podněty nejen
koncentrujeme, ale zároveň i monitorujeme stav jejich plnění. Tabulku budeme průběžně
aktualizovat. Pokud jste nám své podněty zaslali, a přesto nejsou v tabulce promítnuty,
omlouváme se za toto administrativní pochybení. Ujišťuji vás, že všechny podněty jsme
postoupili MPO a dnes jsme znovu urgovali jejich odpověď. Pro usnadnění vás zdvořile
prosím o jejich opětovné zaslání, abychom je mohli obratem do tabulky doplnit. Stejně tak
nám můžete zasílat i nové podněty na e-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz. Tabulku
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budeme průběžně zasílat na MPO, abychom zvýšili tlak na jejich plnění a sami měli lepší
kontrolu.
•
V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně
koronaviru.
3.4. AČN - odeslání žádosti na vládu
Vážený pane premiére,
obracím se na Vás jménem výrobců nábytku s žádostí o výjimku ze zákazu maloobchodního
prodeje a poskytování služeb v provozovnách s prodejní plochou nižší než 500 m2. Jedná se
nám o povolení otevřít podnikové prodejny, menší obchody s nábytkem, designérská studia,
kuchyňská studia, showroomy a podobně, která se nacházejí mimo velká obchodní centra.
Hovořím o prostorech s malým počtem současně nakupujících zákazníků. Lidé se zde
potkávají minimálně a lze zaručit dodržování veškerých doporučených a nařízených
hygienických opatření.
Vzhledem k faktu, že výroba nábytku je doménou středních a malých firmem, vyhovění této
žádosti by přineslo podporu malému a střednímu podnikání majetkově převážně v českých
rukou a zaměstnávající téměř výlučně české občany.
Bude-li v praxi plynule naplňován Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“, očekávám
zmírnění dopadů na naše zaměstnance a zvýšení šance zachovat jejich pracovní místa.
Výše žádaná výjimka by malým a středním výrobcům umožnila přijímat nové zakázky a
negativní dopad na zaměstnanost bude ještě mírnější.
Zároveň Vás ujišťuji, že nábytkáři stojí za požadavky formulované Hospodářskou komorou
jménem všech hodnotu tvořících subjektů a jsme připravení je podporovat
a hlasitě vyžadovat. Zejména pak placení DPH z uhrazených faktur (nevidíme důvod dělat
státu bezúročnou banku), odklad a snížení sociálního a zdravotního pojištění (jako první z
kroků na cestě snížení ceny práce).
Realizace alespoň těchto opatření by zlepšila Cash Flow výrobců nábytku
a minimalizovala by hrozbu přicházející druhotné platební neschopnosti.
Prosím o Vaši brzkou odpověď na moji žádost. Během dubna se bude řada výrobců
rozhodovat jakou strategii přežití zvolit a i negativní, ale jasná a srozumitelná zpráva je
vítána. Naši zaměstnanci očekávají od majitelů firem a manažerů informace, jestli budou
nebo nebudou v květnu 2020 ve výpovědní lhůtě. Nechtějí být v nejistotě.
V případě potřeby podpořit naši žádost dalšími fakty, jsme jako Asociace českých nábytkářů
připraveni s vámi úzce a aktivně spolupracovat.
4.4.
posláno členům AČN
v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu
k podnikatelům.
•
Za nejvýznamnější rozhodnutí vlády za uplynulý týden považuji schválení návrhu na
úpravu programu Antivirus. Podstatou je částečná kompenzace celkových mzdových
nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci
vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se
šířením nákazy COVID-19. Cílem je pak ochrana pracovních míst.
Program Antivirus, který realizuje Úřad práce České republiky, se rozběhne v pondělí 6.
dubna. Žádosti o náhrady mezd lze podávat prostřednictvím webové aplikace na
www.uradprace.cz.
Nárok na příspěvek na náhradu mezd mají zaměstnavatelé, kteří mají buď zaměstnance na
karanténě nebo v izolaci, nebo museli uzavřít své provozovny na základě některého z
opatření vlády (resp. ministerstva zdravotnictví). Žádat mohou i ti zaměstnavatelé, u kterých
došlo k omezení nebo uzavření provozu z důvodu snížení poptávky či nedostatku surovin
vstupních materiálů. Podle druhu překážek v práci bude poskytována v náhrada režimu A ve
výši 80% náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 39 000 Kč za jednoho
zaměstnance měsíčně a v režimu B ve výši 60% náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně
však 29 000 Kč za jednoho zaměstnance měsíčně.
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Užitečné informace Jak řádně požádat o příspěvek na náhradu mezd jsme pro vás
zkoncentrovali zde. Kompletní manuál MPSV pro zaměstnavatele můžete nalézt zde.
•
Jak jsem včera uvedl, provedli jsme rozbor vládního návrhu zavést moratorium
nájemného placeného podnikateli. Rozumíme kroku vlády umožnit odklad splatnosti 3
měsíčních faktur až o 24 měsíců. Na druhou stranu ale i vlastníci nemovitostí mají závazky
vůči bankám, dodavatelům služeb i samotnému státu. Hospodářská komora se proto dnes
připojila k výzvě podnikatelských organizací vládě, aby své rozhodnutí korigovala.
•
Děkuji všem zaměstnavatelům, že začali využívat novou platformu Zachraň práci!,
která umožňuje dočasně „půjčovat“ zaměstnance jiným zaměstnavatelům. Za první dva dny
250 firem nabízí přes 3.200 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by nemuseli jít na úřady
práce. Poptáváno je 400 lidí. Nejčastěji jde o operátory výroby, pracovníky ve stavebnictví, v
dopravě, kovodělníky a strojírenské dělníky. Zapojte se i vy, dispečink je na čísle 800 222
121, informace na https://www.komora.cz/zachranpraci/.
•
Dnes jsme na webových stránkách komory umístili žádost Svazu chemického
průmyslu ČR o rozšíření cíleného programu na podporu zaměstnanosti Antiviru a prohlášení
veletržního a eventového průmyslu, jehož autorem je mj. Společenstvo organizátorů
veletržních a výstavních akcí ČR. Oba podněty řešíme v rámci Krizového štábu MPO.
•
Připomínám, že na našem webu naleznete ke stažení vzory nejaktuálnějších žádostí,
které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Vzory zpracovali daňoví poradci a
právníci krizového týmu poradenské skupiny KODAP. Nově si můžete také stáhnout Žádost
o povolení splátek dluhu vůči Okresní (případně jiné) správě sociálního zabezpečení, a to
pro OSVČ i pro zaměstnavatele.
•
V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně
koronaviru.
Další kroky vládních činitelů budeme pečlivě monitorovat i během víkendu, abych Vám mohl
opět v pondělí zaslat aktuální přehled vývoje událostí včetně aktivit Hospodářské komory
ČR.
6.4. zaslána informace členům AČN
Vážení členové AČN,
Dnes jsme odeslali naši žádost i ministrovi zdravotnictví a Janu Hamáčkovi, jako šéfovi
Ústředního krizového štábu…
Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás zejména jako na šéfa Ústředního krizového štábu. V pátek 3.4.2020
jsme požádali vládu České republiky prostřednictvím dopisu adresovaného panu premiérovi
s žádostí o výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb v menších
obchodech s nábytkem, designérských studiích, kuchyňských studiích, showroomech,
podnikových prodejnách a podobně, která se nacházejí mimo velká obchodní centra. Jedná
se o prostory s malým počtem současně nakupujících zákazníků. Lidé se zde potkávají
minimálně a lze zaručit dodržování veškerých doporučených a nařízených hygienických
opatření.
Dodržet v takovýchto prostorech odpovídající rozestupy mezi lidmi by neměl být problém.
Stejně tak užívání dezinfekce rukou a jiné ochranné prostředky. Vhodné by samozřejmě
bylo, aby existovaly jasné instrukce, co musí provozovatelé takovýchto provozů zaručit svým
zákazníkům i zaměstnancům. Běžně se v těchto prostorech nepohybuje větší množství lidí.
Velmi Vás proto žádáme, zda byste zhodnotil, jestli současná situace již umožňuje
jmenované provozovny otevřít, za samozřejmě jasně vymezených podmínek. Od otevření
prodejních kanálů se bez pochyby odvíjí i osud mnoha českých výrobců nábytku. Výroba
nábytku je doménou středních a malých firmem, vyhovění této žádosti by přineslo podporu
malému a střednímu podnikání, majetkově převážně v českých rukou a zaměstnávající
téměř výlučně české občany.
V případě potřeby podpořit naši žádost dalšími fakty, jsme jako Asociace českých nábytkářů
připraveni s vámi úzce a aktivně spolupracovat.
Těšíme se na spolupráci…
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6.4. zaslána členům AČN informace: TISKOVÁ ZPRÁVA HK.
Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu a Asociace hotelů a restaurací
předložily vládě návrh na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a
gastronomických zařízení
Praha, 6. dubna 2020 – Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu a Asociace
hotelů a restaurací předložily předsedovi vlády návrh na postupné otevírání provozoven
obchodů, služeb a gastronomických zařízení v České republice. Podnikatelské organizace
zároveň deklarovaly, že jsou připravené zapojit se do prací na harmonogramu otevírání
jednotlivých segmentů obchodu a služeb a zároveň nastavit a zavést přísná hygienická a
epidemiologická opatření tak, aby se minimalizovala rizika přenosu nákazy v nově
otevřených provozovnách.
Zástupci zaměstnavatelů požádali předsedu vlády Andreje Babiše, aby byla v tomto týdnu
předložena k diskusi se zástupci obchodu a služeb pravidla pro postupné otevírání obchodů,
služeb a gastronomických podniků.
„Očekáváme, že v období po Velikonocích vláda postupně otevře provozovny obchodů,
služeb a gastronomických podniků. Návrh struktury a členění dalšího postupu z naší strany
připojujeme. Jsme připraveni ji s Vámi obratem detailně projednat,“ uvedli prezident
Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, prezident Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Tomáš Prouza a prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek ve společném dopisu.
Podnikatelské organizace mj. varovaly před přijímáním opatření, která nejsou v denním
provozu aplikovatelná či jen způsobují další problémy, jako jsou opatření kalkulující s
průměrem osob na m2 plochy, měření teploty lidem při vstupu do prodejen, postupné
vpouštění do obchodů, omezování prodejní doby či uzavření prodejen v některé dny v týdnu.
„Všechna tato opatření pouze vytvářejí situace, které obchodníci a restauratéři nejsou s to na
místě řešit a které jsou v rozporu se žádoucím chováním spotřebitelů v prostorách
provozoven – tedy zabránění shlukování a prodlužování pobytu,“ uvedly organizace.
Podnikatelé také očekávají, že vláda během dubna zveřejní jasná hygienická provozní
pravidla pro výrobní a kancelářské provozy.
Návrh Hospodářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Asociace hotelů a
restaurací na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení
Základní principy provozu opětovně otevřených provozoven
•
omezení počtu zákazníků
o
nakupuje pokud možno jen jedna osoba za rodinu (výjimky: rodič s dětmi, ZTP a jeho
doprovod, doprovod starších osob)
o
v gastronomických podnicích omezit počet hostů tak, že u jednoho stolu mohou sedět
maximálně dva lidé (výjimkou jsou pak rodiny v přímé linii, tj. pouze rodiče-děti) a mezi stoly /
místy k sezení je odstup minimálně 1 metr
•
omezení rizika přenosu nákazy
o
vybavení pracovníků obchodů ochrannými pomůckami (respirátory, dezinfekce rukou)
o
fyzické bariéry (plexisklo u pokladen)
o
odstupy 1 m při pohybu po prodejně
o
na podlahách vyznačené rozestupy 2 m u pokladen a obslužných pultů
o
častá dezinfekce prostor (stejný model jako stávající doporučení vlády pro obchody s
potravinami a drogérií)
o
kontrola zaměstnanců na možné příznaky (teplota, kašel)
o
jednorázové rukavice pro zákazníky u vstupu do obchodů včetně odpadkového
uzavřeného koše pro následné vyhození při odchodu
o
vyhrazené hodiny pro seniory v typech obchodů a služeb, kde to má smysl
o
preference bezhotovostních plateb
•
zlepšení kvality života
o
otevírání obchodů tak, aby si lidé mohli pořídit chybějící zboží a materiál pro činnosti
během mimořádných opatření
•
omezení hospodářských škod a udržení zaměstnanosti
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•
NEZAVÁDĚT opatření, které mohou riziko nákazy zvýšit nebo jsou v praxi
nerealizovatelná a pouze povedou k situacím, které obchodníci nejsou s to na místě řešit a
které jsou v rozporu s žádoucím chováním spotřebitelů v prostorách provozoven:
o
omezit počet osob v obchodě dle průměru osob na m2 plochy – nelze jednoduše
kontrolovat, vyžaduje speciální pracovní sílu pro počítání osob přicházejících a odcházejících
(zejména pro menší obchody neřešitelné), riziko konfliktů, riziko kumulace lidí u vstupu do
obchodu
o
měřit teplotu při vstupu do obchodu či restaurace – chybí potřebné vybavení, chybí
pracovníci, kteří by mohli měření provádět, a ochranné pomůcky pro ně, chybí postup, co s
člověkem, který bude mít teplotu
o
omezování prodejní doby nebo uzavření obchodů a restaurací některé dny v týdnu
Postupné otevírání obchodů:
V první vlně by měly být otevřeny obchody, které nabízejí zboží, které je důležité pro to, aby
lidé měli co dělat, pokud jsou nuceně doma. Jde především o:
•
hobby markety typu OBI a Bauhaus – již dnes mají otevřená svá zahradní centra a
zbytek obchodu je přístupný pro živnostníky. Otevření pro všechny umožní nakoupit si
vybavení pro opravy bytů a domů, na které mají dnes lidé více času. Navíc nejde o destinace
„rodinných“ nákupů, v naprosté většině zde nakupuje vždy jen jeden člověk. Navíc jde o
obchody s velkou plochou, kde je možno snadno udržovat rozestupy.
•
obchody, kde lze nakoupit materiál na modernizaci domácností (typově SIKO
koupelny) – opět obchody, kde nebývá velká koncentrace osob, krátký nákup dá zákazníkům
prostor pro dostatečně dlouhou pracovní aktivitu doma
•
prodejny s obuví – s nadcházejícím jarem je klíčové umožnit minimálně nákup obuvi
pro děti
•
autobazary a prodejny automobilů – s ohledem na ekonomickou situaci poroste počet
lidí, kteří budou potřebovat prodat své auto. Jde přitom o prodejny, kde je možno návštěvu
domluvit předem telefonicky, u autobazarů probíhá navíc většina aktivit ve venkovním
prostředí, úkony ve vnitřních prostorách mohou být omezeny např. pomocí vyvolávacího
systému
•
papírnictví a výtvarné potřeby, smíšené zboží, železářství a domácí potřeby (bez
stávající podmínky prodávat ochranné pomůcky)
•
kadeřnictví – ideálně s objednáním předem, aby se neshromažďovali v provozovně
lidé při čekání
Druhá vlna otevírání obchodů:
•
elektrotechnika a elektronika
•
knihkupectví
•
sportovní potřeby
•
oblečení
•
klenotnictví
•
opravny spotřebního zboží a úpravny oděvů
•
nábytek a vybavení domácnosti pod 200 m2 prodejní plochy
•
pedikúra a manikúra
•
sportovní aktivity, fitness
Třetí vlna otevírání obchodů – obchody, kde lidé tráví hodně času či je v nich obvykle větší
množství lidí delší dobu:
•
nábytek a vybavení domácnosti nad 200 m2 prodejní plochy
•
hračky
•
další výše nezmíněné typy prodejen
Otevírání gastronomických podniků a dalších služeb:
Otevření gastronomických provozů je možno rozdělit do dvou fází nad rámec stávajícího
prodeje přes ulici.
Základním limitem pro otevření gastronomických provozů je však odstranění povinnosti na
těchto místech nosit roušky. S tímto opatřením, je jakákoliv konzumace v restauracích
nemožná.
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Dále je nezbytné, aby i nadále mohly otevřené provozy využít programu ANITIVIRUS,
protože z počátku bude provoz restaurace limitován počtem hostů a sníženou poptávkou a
tudíž budou stále v provozu nižší stavy zaměstnanců. Zároveň je nutno prodloužit program
ANTIVIRUS pro sektor cestovního ruchu na delší období, než pouze po dobu nouzového
stavu a s ním spojených krizových opatření.
V první fází ve druhé polovině dubna by byly otevřeny gastronomické provozy, které zajišťují
prodej teplého jídla, a to v omezeném čase 6:00-21:00. Další typy gastronomických
provozoven mohou dále prodávat prostřednictvím výdejových okének a rozvážkových
služeb.
Navrhujeme zvážit uvolnění zákazu prodeje ubytovacích služeb. Případně dalších služeb,
které nepředstavují riziko koncentrace více osob na jednom místě.
Ve druhé fázi po konci dubna se otevřou další gastronomické provozovny bez časového
omezení.
Všeobecně doporučujeme zavést tato pravidla:
1)
Limity počtu hostů u stolu a jejich rozestupy
2)
Zrušení povinnosti nošení roušky v restauraci minimálně pro hosty restaurace
3)
Desinfekce rukou u vstupů personálu, vchodů pro hosty a na toaletách
4)
Pravidelná desinfekce míst častého kontaktu – madla dveří, platební terminály pro
kreditní karty, umyvadla apod.
5)
Desinfekce stolů a židlí před usazením každého nového hosta
6)
Zajištění pravidelné výměny rukavic a řádné desinfekce rukou personálu během
provozu
7)
Školení zaměstnanců v oblasti hygieny
8)
Mytí nádobí a ostatního inventáře s dostatečným podílem čisticích prostředků a
pouze horkou vodou – studené mytí zcela zakázat v první vlně
9)
Využití certifikovaných sanitačních prostředků
10)
Zvýšená sanitace technických zařízení restaurace – vybavení kuchyně, výčep,
skladovací prostory apod.
Zároveň je pro služby cestovního ruchu klíčové otevření hranic ČR pro příjezdy zahraničních
turistů. V tomto smyslu by měly být nastaveny alespoň předpokládané termíny, se kterými by
se předběžně dalo pracovat. Zvláště v Praze, kde je poměr zahraničních turistů značný,
bude tento krok klíčovým momentem pro oživení cestovního ruchu a otevírání restaurací.
Mnoho zařízení včetně gastronomických bude do konce zákazu příjezdu zahraničních turistů
zřejmě uzavřeno.
6.4. AČN poslala na MPO žádost o otevření obchodů
Osloveni, ministři a premiér:
obracíme se na Vás zejména jako na šéfa Ústředního krizového štábu. V pátek 3.4.2020
jsme požádali vládu České republiky prostřednictvím dopisu adresovaného panu premiérovi
s žádostí o výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb v menších
obchodech s nábytkem, designérských studiích, kuchyňských studiích, showroomech,
podnikových prodejnách a podobně, která se nacházejí mimo velká obchodní centra. Jedná
se o prostory s malým počtem současně nakupujících zákazníků. Lidé se zde potkávají
minimálně a lze zaručit dodržování veškerých doporučených a nařízených hygienických
opatření.
Dodržet v takovýchto prostorech odpovídající rozestupy mezi lidmi by neměl být problém.
Stejně tak užívání dezinfekce rukou a jiné ochranné prostředky. Vhodné by samozřejmě
bylo, aby existovaly jasné instrukce, co musí provozovatelé takovýchto provozů zaručit svým
zákazníkům i zaměstnancům. Běžně se v těchto prostorech nepohybuje větší množství lidí.
Velmi Vás proto žádáme, zda byste zhodnotil, jestli současná situace již umožňuje
jmenované provozovny otevřít, za samozřejmě jasně vymezených podmínek. Od otevření
prodejních kanálů se bez pochyby odvíjí i osud mnoha českých výrobců nábytku. Výroba
nábytku je doménou středních a malých firmem, vyhovění této žádosti by přineslo podporu
malému a střednímu podnikání, majetkově převážně v českých rukou a zaměstnávající
téměř výlučně české občany.
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V případě potřeby podpořit naši žádost dalšími fakty, jsme jako Asociace českých nábytkářů
připraveni s vámi úzce a aktivně spolupracovat.
7.4. zveřejněna tisková zpráva AČN
Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 7.4.2020 k současné situaci.
Chceme podmínky jako v Německu.
Papírování a studium spleti předpisů vedoucí k finanční podpoře v době útlumu podnikání. I
to jsou časté činnosti českých podnikatelů. Zjištění, co vše je potřeba doložit v době, kdy
řada státních úřadů nefunguje. Zjištění, že peníze jen tak nedostanou. Na druhou stranu
povinnost vyplatit mzdy a jiné náklady za situace, že v posledních týdnech na podnikatelské
účty nepřišla ani koruna…
Ředitel významné české firmy vyrábějící nábytek s několika sty zaměstnanci, jehož firma má
v Německu pobočku říká: „v SRN jsme požádali minulý týden na naší dceřiné společnosti
elektronicky o „Soforthilfe“ na platby nájmu a úvěrů na auta, a ještě ten den nám byla částka
připsána na účet.“ To je ovšem zacházení s podnikateli v zemi, kde historicky vědí, že
podnikatelé živí své zaměstnance tím, že jim dávají práci. O takovémto přístupu si asi může
český podnikatel nechat zdát.
Dlouhá léta v naší společnosti rezonovala hesla o škodlivosti kapitalismu a podnikání. I nyní
čelíme skandalizaci podnikání, kdy jsou za podnikatele označováni různí ekonomičtí
prospěcháři označující se za lobbisty, poradce a podobně. Stále neodezněly skutečné i
domnělé křivdy z doby privatizace. Je ovšem nejvyšší čas tyto předsudky odhodit a dívat se
na podnikatele jako na chlebodárce širokých vrstev. Semknout a podpořit české podnikatele
je nyní absolutní nutností!
Žádáme tímto politiky o zjednodušení pomoci všem podnikatelům, malým, středním i velkým.
Nehleďme na to, že u určitého zanedbatelného procenta se může jednat o neoprávněný
příspěvek. Nezbývá mnoho času vše do detailu sledovat. Vyzýváme i české spotřebitele, aby
dali přednost českým výrobkům a českému nábytku.
Děkujeme všem členským firmám, že se za současné krize způsobené koronavirem řada z
nich aktivně zapojila do pomoci druhým. Začali vyrábět ochranné roušky, kterých je stále
nedostatek. Někteří šijí pro obyvatele vesnic, kde podnikají, jiní dodávají zdravotníkům a
dalším složkám ZIS. Firmy, které provoz nepřerušily, upravily podmínky na pracovištích. A to
jak v kancelářích, tak ve výrobním provozu. Nošení roušek je samozřejmostí, jakož i řada
dalších opatření na ochranu zaměstnanců.
Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního
nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých
nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a
provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz .
Významný podíl činnosti Asociace českých nábytkářů zaujímá dlouholeté sledování
statistických trendů ve výrobě a obchodě s nábytkem. Asociace českých nábytkářů je
významným partnerem pro zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.
7.4. AČN reaguje a odesílá dopis na MPO a premiérovi:
Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás jménem výrobců nábytku s žádostí o nastavení rovných podmínek a
zamezení nefér hospodářské soutěže.
Odmítáme návrh Hospodářské komory postupného otevírání obchodů ve třech vlnách. Návrh
je prosím zmatečný.
V první vlně by měly být otevřeny obchody
•
hobby markety typu OBI a Bauhaus nebo SIKO koupelny
Druhá vlna otevírání obchodů:
•
nábytek a vybavení domácnosti pod 200 m2 prodejní plochy
Třetí vlna otevírání obchodů
•
nábytek a vybavení domácnosti nad 200 m2 prodejní plochy
Dovolujeme si upozornit, že zmíněné řetězce také prodávají nábytek na stovkách či tisících
metrů prodejní plochy. Tyto řetězce nabízí především importovaný nábytek. Máme pocit, že
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se opakuje situace s ochrannými prostředky dováženými z Číny… Čeští výrobci až
naposled?
Vážený pane ministře, žádáme, aby prodejny nábytku, showroomy, kuchyňská studia atd.
byly otevřeny v první vlně. Tyto obchody navštěvuje málo lidí. Navíc lze dohodnout
konzultace předem po e-mailu nebo telefonem, stejně jako prodejny automobilů. Rozhodně
lze zamezit shromažďování více lidí.
V případě potřeby podpořit naši žádost dalšími fakty, jsme jako Asociace českých nábytkářů
připraveni s vámi úzce a aktivně spolupracovat.
Těšíme se na spolupráci.
S pozdravem
Ing. Martin Čudka
prezident Asociace českých nábytkářů
vyřizuje:
Ing. Tomáš Lukeš
tajemník
8.4. zveřejněny požadavky AČN k řešení koronavirové krize
V Praze, 8.4.2020
Požadavky AČN k řešení koronavirové krize:
1.
Žádáme výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb v
provozovnách obchodů s nábytkem. Jedná se nám o povolení otevřít obchody s nábytkem,
designérská studia, kuchyňská studia, showroomy a podobně. Jedná se o provozy s malým
obratem zákazníků. Lidé se zde potkávají minimálně a lze udržovat dostatečné odstupy
stejně jako hygienická opatření. (Výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a poskytování
služeb v provozovnách mají dnes např. prodejny potravin, lékárny, drogerie, zverimexy,
prodejci tisku nebo květinářství). V případě, že budou obchody otevírány po etapách,
žádáme otevření obchodů s nábytkem v první etapě.
2.
Stát zastavil naplánované projekty. Žádáme, aby stát nerušil naplánované realizace.
3.
Nevymýšlet české uličky v Kurzarbeitu. Stačí podmínky opsat, jak byly nastaveny v
roce 2009 např. z Německa.
4.
Radikální snížení odvodů za zaměstnance ze strany zaměstnavatele (dnes je to 34%)
u malých a středních firem, minimálně na půl roku. (U OSVČ již bylo schváleno).
5.
Snížení platby zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců alespoň na půl roku,
případně do konce roku. Zaměstnancům by zbylo více finančních prostředků k nastartování
spotřeby.
6.
Zavést okamžitě odvod DPH pouze ze zaplacených faktur.
7.
Zrušit opatření vedoucí zastavení exekucí právnických osob. Jinak se tímto okamžitě
roztočí spirála druhotné platební neschopnosti.
8.4.
posláno členům AČN: KOMENTÁŘ VLADIMÍRA DLOUHÉHO
Jsem rád, že poslanci naslouchají návrhům Hospodářské komory. Vítáme iniciativy na
zrušení odvodů DPH z neproplacených faktur
Praha, 7. dubna 2020 – V Poslanecké sněmovně dnes zazněly návrhy, které by mohly
odstranit dlouhodobě kritizovanou povinnost platit DPH i z faktur, za které podnikatelé
neobdrží peníze. Jak návrh předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana Bartoška, tak
občanských demokratů, kteří podobné opatření navrhli v hospodářském výboru dolní
komory, jdou dobrým směrem. Usnesení výboru, které vyzývá vládu, aby jako jedno z
ekonomických opatření na pomoc ekonomickým subjektům v době epidemie odložila
splatnost DPH z nezaplacených faktur pro plátce daně za období březen až červen 2020, a
to do konce roku 2020, je dobrým základem pro další konkrétní legislativní návrhy.
Platby DPH i z neproplacených faktur mohou být zejména v době současné krize pro řadu
podnikatelů až existenčním problémem. Jsem proto rád, že se v Poslanecké sněmovně
našly hlasy, které zvedly nedávnou výzvu Hospodářské komory a chtějí aktivně zlepšit
ekonomické vyhlídky tuzemských firem. Nicméně upozorňuji, že ďábel bývá často skryt v
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detailu. Proto považuji za důležité, aby změny DPH probíhaly v úzké kooperaci s
ministerstvem financí.
Hospodářská komora na problematičnost placení DPH z neuhrazených faktur upozorňovala
dlouhodobě, a to ještě dávno před koronavirovou krizí. I z tohoto důvodu mj. podporovala
vládou rozpracovaný koncept tzv. reverse charge. Výběr DPH z neuhrazených faktur už v
roce 2017 „vyhrál“ u podnikatelské veřejnosti v pravidelně anketě Absurdita roku, kterou
pravidelně osobně zaštiťuji.
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
9.4. Nesouhlas s postupným otevíráním obchodů a nerovné podmínky pro české
výrobce. Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 9.4.2020,
nesouhlas s postupem otevírání obchodů. Zasláno i na politické strany.
I přes opakované naléhání AČN se otevřely obchody s importovaným nábytkem. Obchody
prodávající nábytek tuzemských nábytkářů musí zůstat zavřené. Jedná se o skandální
postup, který připomíná nákup ochranných prostředků…
AČN se téměř každý den obrací na autority odpovědné za postupný rozjezd ekonomiky.
AČN opakovaně žádá o nastavení rovných podmínek podnikání a zamezení nefér
hospodářské soutěže. Odpovědí je, že od dneška jsou oficiálně otevřeny maloobchody, které
na tisících metrech čtverečních nabízí nábytek z Polska nebo z Číny! AČN již dříve odmítla
návrh na postupné otevírání obchodů ve třech vlnách. Návrh je zmatečný a poškozuje české
hospodářství.
V první vlně by měly být otevřeny obchody
• hobby markety typu OBI a Bauhaus nebo SIKO koupelny
Druhá vlna otevírání obchodů:
• nábytek a vybavení domácnosti pod 200 m2 prodejní plochy
Třetí vlna otevírání obchodů
• nábytek a vybavení domácnosti nad 200 m2 prodejní plochy
Dovolujeme si upozornit, že řetězce jako OBI, Baumax nebo SIKO, kromě jiného sortimentu,
také prodávají nábytek na tisících metrů prodejní plochy. Tyto řetězce nabízí především
importovaný nábytek. Jedná se o skandální přístup: Čeští výrobci až naposled!
AČN žádá, aby prodejny nábytku, showroomy, kuchyňská studia atd. byly otevřeny v první
vlně. Tyto obchody navštěvuje málo lidí. Navíc lze dohodnout konzultace předem po e-mailu
nebo telefonem, stejně jako prodejny automobilů. Rozhodně lze zamezit shromažďování více
lidí.
Děkujeme všem členským firmám, že se za současné krize způsobené koronavirem řada z
nich aktivně zapojila do pomoci druhým. Začali vyrábět ochranné roušky, kterých je stále
nedostatek. Někteří šijí pro obyvatele vesnic, kde podnikají, jiní dodávají zdravotníkům a
dalším složkám ZIS. Firmy, které provoz nepřerušily, upravily podmínky na pracovištích. A to
jak v kancelářích, tak ve výrobním provozu. Nošení roušek je samozřejmostí, jakož i řada
dalších opatření na ochranu zaměstnanců.
V případě potřeby podpořit naši žádost dalšími fakty, jsme jako Asociace českých nábytkářů
připraveni s vámi úzce a aktivně spolupracovat.
Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního
nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých
nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a
provozovatelem vyhledávače prověřených
nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Významný podíl činnosti Asociace
českých nábytkářů zaujímá dlouholeté sledování statistických trendů ve výrobě a
obchodě s nábytkem. Asociace českých nábytkářů je významným partnerem
pro zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.
Ing. Tomáš Lukeš
tajemník Asociace českých nábytkářů
14.4. AČN žádá šéfa krizového výboru
Vážený pane ministře,
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obracíme se na Vás zejména jako na šéfa Ústředního krizového štábu. Rádi bychom se
vyjádřili k návrhu postupného otevírání obchodů. V médiích v poslední době k tomuto tématu
zazněla řada nepravd. Jsme názoru, že obchody s nábytkem je možné otevřít ihned a
rozhodně není vůbec potřeba se zabývat jejich rozlohou.
Podle našeho názoru, je spíše potřeba ze strany vlády, jasně vymezit přesné parametry,
které budou muset obchodníci plnit. A to bez rozdílu malí i velcí. Těmito parametry může být
dodržování rozestupů, nevpuštění většího množství lidí do obchodu. (Malý obchod
jednoduše vpustí pouze jednoho nebo dva zákazníky, velké prodejny jich vpustí třeba
stovku. Velké maloobchody mají standardně ostrahu, tedy pro ně nebude problém zajistit.
Zamezí i vytváření front venku).
Zejména bychom se ohradili, proti tvrzení, která zazněla v médiích, že do obchodů s
nábytkem chodí lidé na výlet nebo na procházku. To je prosím bolestné zkreslování faktů.
Realitou je, že v obchodech s nábytkem nikdy nebyl počet zákazníků vyjádřený souslovím
„hlava na hlavě“. Jediným řetězcem, kde toto neplatí může být IKEA, kde bývá zákazníků
více. Nicméně jsme si jisti, že IKEA je zrovna typem řetězce, který se s jasně danými
požadavky vyrovná a bude je respektovat. Např. maximální počet lidí v obchodě, rozestupy,
dezinfekce u vchodu atd.
Jiným nepravdivým tvrzením je, že již nyní otevřené hobby markety prodávají český nábytek.
Ve většině případů tomu tak není. Tyto obchody prodávají zejména dovážený nábytek.
Velmi Vás žádáme o otevření obchodů s nábytkem v co nejkratší možné době. Jsme si jisti,
že obchody s nábytkem rozhodně nepředstavují riziko pro šíření koronaviru. Od otevření
prodejních kanálů se bez pochyby odvíjí i osud mnoha českých výrobců nábytku. Výroba
nábytku je doménou středních a malých firmem, vyhovění této žádosti by přineslo podporu
malému a střednímu podnikání, majetkově převážně v českých rukou a zaměstnávající
téměř výlučně české občany.
V případě potřeby podpořit naši žádost dalšími fakty, jsme jako Asociace českých nábytkářů
připraveni s vámi úzce a aktivně spolupracovat.
Těšíme se na spolupráci.
S pozdravem
Ing. Martin Čudka
prezident Asociace českých nábytkářů
vyřizuje:
Ing. Tomáš Lukeš
tajemník
15.4. tisková zpráva HK poslaná členům AČN
TISKOVÁ ZPRÁVA: Podnikatelské svazy, asociace, klastry a řemeslné cechy zastřešené
Hospodářskou komorou: Když vláda nevede s podnikateli konstruktivní diskusi, kdy a proč se
mají které provozovny otevírat, v harmonogramu se objevují nelogičnosti
Praha, 15. dubna 2020 – Podnikatelské organizace oceňují, že vláda přišla s návrhem, jak
by se měly v následujících týdnech postupně otevírat obchody, služby a gastronomická
zařízení. Po takovém plánu volaly už několik týdnů a dokonce minulé pondělí představily své
návrhy, jak se co nejrychleji vrátit k normálnímu životu. Podnikatelé proto uvítali, že vláda
včera konečně stanovila první předběžný plán, který umožňuje alespoň orientačně
naplánovat přípravy na znovuotevření provozoven a udržet pracovní místa tam, kde to bude
možné.
Podnikatelské organizace nicméně upozorňují na následující nesrovnalosti vládního návrhu:
Podnikatelé respektují, že veškeré kroky k uvolňování ekonomiky musejí být založeny
na epidemiologických informacích a doporučení hygieniků. Velice dobře rozumí souvislosti
mezi dodržováním přijatých hygienických opatření a vývojem epidemie. Je však pro ně zcela
netransparentní, na jakém modelu vývoje epidemie vláda založila svůj konzervativní plán
otevírání obchodů a služeb. Proto vyzývají vládu, aby zveřejnila a obhájila data a model, na
kterém svůj včerejší plán postavila, a zároveň ujasnila, jak by se musela měnit data o počtu
nemocných, aby se proces uvolňování obchodu a služeb buď zrychlil, nebo zpomalil.
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Podnikatele k tomu vedou mj. následující důvody: Podle aktuálních
epidemiologických dat a sdělení Ministerstva zdravotnictví se nekontrolované šíření
koronaviru zastavilo. ČR si vede velice dobře ve všech důležitých ukazatelích jako denní
podíl pozitivních záchytů, nárůst onemocnění v rizikových skupinách, vytíženost akutní
nemocniční péče či mortality. Aktuální odhad ÚZIS u tzv. reprodukčního čísla se pohybuje
kolem 1,0.
Podnikatelé připomínají, že vláda se zaštiťuje názorem epidemiologů, když otevírá
hobby markety (tedy největší obchody na trhu), aby vzápětí omezila otevírání služeb ve
velkých obchodech a preferovala menší provozovny bez jakéhokoliv zdůvodnění. Považují
proto za naprosto zásadní, aby veškerá rozhodnutí byla založena na veřejně
komunikovaných datech a faktech.
Podnikatelské organizace připomínají, že na základě zpětné vazby od svých členů
sestavily a předložily předsedovi vlády návrh na postupné otevírání provozoven obchodů,
služeb a gastronomických zařízení za dodržení hygienických opatření už 6. dubna.
Podnikatele mrzí, že vláda s nimi návrhy dalšího postupu neprojednala a svou
představu zveřejnila až na tiskové konferenci, čímž znemožnila věcnou diskusi, ve které by
podnikatelé mohli upozornit na řadu nejasností a nedomyšleností, které vládní návrh
obsahuje. Je zbytečné sdělovat si takto zásadní věci prostřednictvím médií. Podnikatelé
několikrát avizovali, že jsou kdykoli připraveni k dialogu o jednotlivých krocích a zavedení
odpovídajících hygienických opatření.
Podnikatelské organizace jsou si vědomy, že otevírání provozoven nebude pro
všechny podnikatele stejně spravedlivé a že budou existovat skupiny podnikatelů, které se
budou cítit diskriminovány. Nicméně tím, že vláda svůj plán s podnikateli nekonzultovala,
měla by jim alespoň vysvětlit, co ji vedlo k tomu, že např. hobby markety se mohou otevřít,
ale vedle stojící penzion o pěti pokojích nebo prodejna nábytku nikoliv.
Vyvstávají přitom stovky dalších otázek. Všechny tyto otázky mohly být vydiskutovány
před zveřejněním vládního návrhu, kdyby vláda stála o dialog s těmi, kteří tato opatření
budou muset realizovat.
Za nepochopitelné např. považují diskriminaci obchodů podle velikosti plochy
obchodu. Není nijak obhajitelné, proč může otevřít třeba prodejna elektra o 199 m2, ale její o
dva metry čtvereční větší konkurent bude ještě 14 dní uzavřen. Otevírání malých prodejen
jde také zcela proti předvelikonočnímu rozhodnutí vlády otevřít hobby markety, což jsou z
hlediska prodejní plochy jedny z největších obchodů v ČR. Chybí jakékoliv zdůvodnění, proč
je otevření velkého hobby marketu v pořádku, zatímco velká prodejna elektra, nábytku, obuvi
či oblečení zůstane rozhodnutím vlády ještě dlouho zavřena.
Proč restaurace může mít otevřeno, pokud se nenachází v hotelu? Stejně podivně
působí třeba otevření venkovních zahrádek restaurací – opět chybí jakékoliv vysvětlení
restauracím, proč je v pořádku konzumovat jídlo na zahrádce, ale ve vnitřních prostorách,
kde se dá účinně omezit koncentrace lidí, nikoliv. Kdyby se vláda snažila o konstruktivní
řešení spolu s podnikateli, možná by zjistila, že zdaleka ne všechny restaurace disponují
zahrádkami na ulici, řada z nich má zahrádku ve vnitrobloku. Ta bude moci být otevřena,
nebo ne? Podnikatelé v souvislosti s povinností nosit roušky připomínají, že i na zahrádkách
by měly být vytvořené zóny, kde se roušky nosit nebudou, přičemž pro personál by povinnost
nosit roušku měla být zachována – pro bezpečí personálu i hostů. S rouškou se nedá
konzumovat jídlo ani pít nápoje.
Restaurace, pokud chtějí otevřít zahrádku, potřebují v mnoha případech zábor
veřejného prostranství. To je přitom v řadě měst velmi drahá záležitost a ekonomicky dává
smysl jen při plném provozu restaurace. Pokud nebudou s ohledem na mimořádnou situaci
nastaveny vstřícné podmínky ze strany měst a obcí, pak zahrádky fungovat nebudou.
V řadě turisticky atraktivních místech je navíc otevírání gastronomických a
ubytovacích zařízení otázkou pobytu zahraničních turistů. Hotely například v Praze
neotevřou pravděpodobně ani v červnu, protože jsou závislé na zahraniční klientele. Opět
chybí alespoň přibližný termín otevření hranic a vyjasnění, jak se bude postupovat a které
země přicházejí v úvahu. O to více je třeba mít jasné podmínky podpory do doby otevření
hranic ČR.
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Podnikatelé v mnoha odvětvích považují vládní plán uvolňování mimořádných
opatření za příliš pomalý i z pohledu venkovského maloobchodu, který v rekreačních
oblastech již nyní zaznamenává pokles obratu a je do jisté míry závislý právě na cestovním
ruchu.
Otevření velkých obchodních center až v červnu je naprosto kritické pro celý knižní
trh. Momentálně nemá cenu vydávat jarní novinky, a to bude mít dalekosáhle následky na
celý knižní byznys. V této oblasti – stejně jako v řadě dalších – rovněž vyvstává otázka:
počítá se do prodejní plochy i zázemí?
Také fitness odvětví nyní řeší řadu otázek. Fitness může být otevřen bez šaten?
Může se přes šatny chodit? Kapacitní limit: bude omezen maximální počet cvičících na m2?
Jaký bude muset být odstup mezi cvičícími? Týká se termín 11. května všech fitness center
bez omezení velikosti jejich rozlohy? Týká se tento termín také otevření fitness center, která
se nachází v nákupních centrech? A za jakých podmínek a kde se budou hosté převlékat?
Svatby do 10 osob ano, avšak včetně, nebo bez obsluhujícího personálu?
Hotelové restaurace jsou zatím zcela vyjmuty a otevírají s ubytováním až v červnu.
Pokud má někdo například penzion a restauraci, pak nemůže prodávat ani přes okénko?
Program MPSV Antivirus je pro podnikatele momentálně alfou a omegou jejich
přežití. Ve světle vládního harmonogramu je nezbytné, aby se program prodloužil, tedy aby
tato záchranná síť byla hustší a větší než dosud. Je totiž zřejmé, že pokud se cestovní ruch a
navazující odvětví začnou uvolňovat až v červnu, turisté se začnou vracet pomalu, de facto
se cestovní ruch rozjede možná až na podzim. Program Antivirus přitom má zatím dva
režimy A a B, přičemž A se postupně vyprazdňuje, protože počet lidí v karanténě se bude
významně snižovat, ale o to větší podporu budou potřebovat ti podnikatelé, kteří rozjedou
svou činnost, ale budou trpět zásadním nedostatkem odbytu, ať už v oblasti služeb nebo
prodeje, např. z důvodu fatálního poklesu počtu turistů v ČR.
Pro průmyslové podniky je klíčové umožnění přeshraničního pohybu
specializovaných expertů, dojíždějících zaměstnanců (pendlerů) a zboží – toto je velmi
důležité pro opětovný rozjezd celého dodavatelského řetězce, některé firmy jsou nuceny
prodlužovat odstávku (experti na servis / instalaci strojů ze zahraničí nemají umožněn přístup
do ČR), řada firem v příhraniční oblasti je pak závislá na zaměstnancích dojíždějících z PL a
SK.
Rovněž bude potřeba stanovit definici jednotných hygienických doporučení pro
provoz průmyslových firem a podporu jejich dodržování. V zájmu zajištění zdraví a
bezpečnosti zaměstnanců při návratu do zaměstnání podniky doporučují stanovit celostátní
hygienická doporučení a plány, jak by měly firmy postupovat při zajištění zdraví a
bezpečnosti zaměstnanců a jak do budoucna zajistit dostatečné možnosti testování
zaměstnanců. Stát by se měl mj. podílet na koordinaci rozjezdu automotive na úrovni EU,
přičemž podnikatelé připomínají, že ČR je pátým největším výrobcem automobilů v Evropě.
Toto jsou připomínky mj. Hospodářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu,
Asociace hotelů a restaurací, Elektrotechnického svazu českého, České komory fitness,
Svazu českých knihkupců a nakladatelů, Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů, Asociace
českého tradičního obchodu, Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP a dalších
podnikatelských organizací, které Hospodářská komora zastřešuje.
16.4. AČN odeslala 4 dopisy na vládu. Showroomy s auty jsou jako showroomy
s nábytkem.
Vážený pane premiére,
Z bleskového výzkumu mezi svými členy, asociaci jednoznačně vyplynulo, že čeští nábytkáři
jsou schopni zaručit svým zaměstnancům i zákazníkům stejnou úroveň bezpečí před nemocí
COVID 19 jako autosalony, které budou otevřeny 20. dubna. Showroom s auty se téměř
neliší od showroomu s kuchyněmi, koupelnami nebo jiným nábytkem, jedná o podobně
uzpůsobené provozovny. Nerozumíme tomu, proč z hygienického hlediska nevadí tlačenice
na košíky u hobbymarketů? Lze předpokládat, že k těsnému kontaktu mezi lidmi bude
docházet na farmářských trzích, které budou za čtyři dny povoleny. Opravdu to nevadí?
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Ačkoliv AČN opakovaně žádá o nastavení rovných podmínek podnikání a zamezení nefér
hospodářské soutěže, ne vše se bohužel daří. Nyní jsou oficiálně otevřeny maloobchody,
které na tisících metrech čtverečních nabízí nábytek z Polska nebo z Číny (tzv.
hobbymarkety). AČN již dříve odmítla zmatečný návrh na postupné otevírání obchodů. AČN
již dříve volala pro zavedení přísných hygienických standardů, které budou muset
respektovat všichni, ať malí, tak velcí. (Není totiž pravda, že ve velkých obchodech jsou lidé
na sebe více natěsnáni než v malých…).
AČN žádá, aby prodejny nábytku, showroomy, kuchyňská studia atd. byly otevřeny v první
vlně. Tyto obchody nenavštěvuje mnoho lidí. Rozhodně se nejedná o provozovny, kam by
chodili lidé trávit volný čas. Stejně jako autosalony mohou tyto showroomy fungovat na
objednávku. Konzultace nebo schůzku lze sjednat předem po e-mailu nebo telefonem.
Zajistit dezinfekci i ochranné prostředky pro zákazníky i zaměstnance je samozřejmostí.
Mohou zaručit, že nedojde k vyšší koncentraci lidí atd.
Je zřejmé, že českým nábytkářům velmi záleží na zdraví svých zaměstnanců i zákazníků. O
tom není pochyb. A pokud jsou čeští nábytkáři schopni zaručit stejná nebo i lepší hygienická
opatření, je nefér je ze hry vyloučit. Z rychlého průzkumu uvádíme několik citací, které
ukazují, že do showroomů s nábytkem přichází skutečně malý počet zákazníků a lze se
vyhnout tomu, aby se zákazníci potkávali. Zeptali jsme se, zda jsou schopni zajistit stejnou
úroveň ochrany jako autosalony?
Manažerka výrobní firmy se 150 zaměstnanci říká: „rozhodně jsme schopni tato opatření
zajistit a dodržet. Schůzky si lze domluvit dopředu a zajistit, aby v prodejně byl určitý počet
lidí v daný čas. Před dvěma týdny jsme našim showroomům vydali pokyn k zajištění
ochranných pomůcek a prostředků nejen pro architekty, ale také pro zákazníky a stanovili
pravidla správného chování na prodejnách v době koronaviru. Jsme český výrobce, který
zaměstnává české občany a podporuje českou ekonomiku, tak ať se podle toho již začne
někdo chovat.“
Majitel výrobní firmy se 70 zaměstnanci říká: „návštěvnost na našich podnikových
prodejnách byla dosud 3 – 5 zákazníků za den. Uzavírají se u nás pouze objednávky, které
jdou následně do výroby. Někteří zákazníci mají vybráno na internetu a jen sepíší
objednávku, někteří chodí a vybírají třeba půl roku. Každopádně platí, že jen zřídka se
potkají na prodejně dva zákazníci současně a není problém je řešit odděleně. Tedy zajistit
podmínky odděleného přístupu není problém.“
Majitel výrobní firmy s 80 zaměstnanci říká: „rozhodně jsme schopni zajistit stejné podmínky
jako autosalony. Naše prodejny (provozovny) navštěvuje průměrně 6 zákazníků za den, čili
je to méně než 1 zákazník za hodinu.“
Šéf obchodního oddělení výrobní firmy s 50 zaměstnaci: „tímto mohu potvrdit, že u nás ve
studiích jsme schopni zajistit stejné podmínky jako autoservisy. Pracovní místa na studiích
máme oddělené a průměrná návštěvnost je u nás 1-5 zákazníků za den.“
Majitel výrobně-obchodní firmy se 100 zaměstnanci, a významný zaměstnavatel osob se
zdravotním postižením: „Ano, jsme schopni zajistit stejné podmínky jako autosalony. Zrovna
v našem případě nám vzorkovnu navštíví 2 - 3 zákazníci denně, máme plochu cca 500m2,
takže tady se ani nemají šanci potkat, kdyby přišli najednou.“
Spolumajitelka rodinné firmy: Ano, jsme schopni zajistit vše pro maximální bezpečnost jak
našich zákazníků, tak našich zaměstnanců a kolegů. Jsme rodinná nábytkářská výrobněobchodní firma s 60 zaměstnanci a jsme schopni zajistit vše pro bezpečnost jak v naší
výrobě, tak i na naší prodejně. Naše prodejna nábytku má 1.000m2 a naše průchodnost je
10 - 50 zákazníků/denně. Tato průchodnost umožňuje zajištění bezpečnosti našich
zákazníků, jelikož nedochází k návštěvě více zákazníků naší prodejny v jeden moment.
Jednatel výrobní společnosti s 45 zaměstnanci: „Jistě že jsme schopni toto splnit, nám projde
prodejnou cca 10 lidí denně, a to máme plochu cca 350 m2.“
V případě potřeby podpořit naši žádost dalšími fakty, jsme jako Asociace českých nábytkářů
připraveni s vámi úzce a aktivně spolupracovat.
Těšíme se na spolupráci.
S pozdravem
Ing. Martin Čudka
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prezident Asociace českých nábytkářů
vyřizuje:
Ing. Tomáš Lukeš
Tajemník
17.4. Zaslána informace členům AČN
Vážení členové AČN,
podle toho co zatím vláda řekla, by se to mohlo vykládat, že kdo má „řemeslnou živnost“,
může otevřít, jakkoliv velkou provozovnu již 20.4. (velikost není upřesněna).
Na druhou stranu, naše legislativa říká, že obcházení zákona je takové právní jednání, jež
sice přímo neporušuje žádnou právní normu, avšak které ke zmaření jejího účelu a smyslu
přesto směřuje. Zde pravděpodobně existuje záměr postupné otevírání dalších prodejen. Ale
kdo ví. Vláda moc jasnou řečí nemluví.
Dále bychom chtěli říci, že existují právní názory, které říkají, že ne vše od počátku
koronavirové kauzy je zcela právně v pořádku. (Jako třeba nařízení nošení roušky).
Plyne z toho, že pokud nyní spácháte nějaký přestupek, budete za něj sankcionováni, je
možné, že se ze sankce následně vymaníte. Inu dobrý právník může zvládnout ledacos.
Máme informace, že existují provozovny těch, co jsou držiteli živnostenského oprávnění na
řemeslnou živnost, i s více než 200 m2, které se od pondělka pravděpodobně otevřou.
Tímto vás rozhodně k ničemu nenavádíme, ani neposkytujeme právní výklad. Jedná se o
obecnou informaci, kterou si můžete vyložit po svém a samozřejmě za své rozhodnutí nést
odpovědnost.
Radíte se prosím v této věci se svými právníky? Máte k tomu nějaké poznatky, které jste
ochotni se mnou sdílet? (klidně anonymně)
Je ovšem možné, že v příštích dnech nebo hodinách vláda vydá jasnější definice, které tyto
úvahy vyvrátí.
od 20. 4. (za 3 dny)
o
je možné otevřít řemesla s provozovnou“ (viz příloha)
o
zatím není nikde upřesněno co se tím myslí. Jediná kotva je příloha č. 1 k Zákonu o
živnostenském podnikání viz. řemeslné živnosti. jejich výčet zde: https://www.xn--ivnosticxb.eu/zivnosti-remeslne/.
o
připomínám, že „výroba nábytku“ není živnost. Je to z části skryto pod řemeslem
Truhlářství, podlahářství a pak porůznu podle zpracovávaného materiálu (obrábění kovů,
výroba z plastů, výroba ze skla, …) Třeba čalounění je živnost volná.
o
důležité je jaké má firma řemeslná živnostenská oprávnění v Registru živnostenských
oprávnění http://www.rzp.cz/
od 27. 4. (za 10 dnů)
o
Zde se chytáme asi zcela s jistotou. Tedy je-li prodejna pod 200 m2 a má „vchod z
ulice“.
od 11. 5. (za 24 dny)
o
to samé do 1.000 m2
od 8. 6. (za 52 dnů)
o
zbytek těch nad 1.000 m2
o
IKEA, SCONTO, ASKO, MOEBELIX a spol jsou zde. Ovšem také ELECTRO WORLD
a spol. Otázka je, jestli IKEA a ELECTRO WORLD nejsou hobby markety?
Ještě bych poznamenal, že včera jsme dopisem v podstatě kopírujícím tiskovou zprávu
oslovili: ministra průmyslu, ministra zdravotnictví, ministra vnitra a premiéra.
S pozdravem
Ing. Tomáš Lukeš
tajemník
18.4. posláno členům AČN
Vážení členové AČN,
Ohledně 200 m2, Zdroj Ministerstvo zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovaniopatreni/
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POVOLUJE SE, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace
27. dubna 2020
Provozovny do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 m2 s výjimkou
provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru (netýká se provozoven, které
budou otevírány v dalších etapách).
Povolení neplatí:
•
pro provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5000 m2, pokud
nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor
•
pro provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla
zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské,
regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita
kůže.
•
kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v
prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko
•
restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko
•
školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu
•
zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost
Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např.
ohraničovací (bezpečnostní) pásky).
Obecně pak platí:
Doporučení: https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-20-4-2020
Preventivní požadavky ke všem povoleným provozovnám
•
Dodržení odstupů minimálně 2 metry (doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho
přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy),
•
na místě dostupná dezinfekce rukou,
•
povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník),
•
manipulace personálu v rukavicích,
•
rukavice i pro klienty na vyžádání.
„řemesla s provozovnou“
Podle tiskovky po jednání Vlády rozumíme, že určení, co je „řemeslo“ je na MPO. Na
stránkách MPO ale není nic.
Stále si myslíme, že kdo má řemeslnou živnost ať riskne relativně klidně otevřít už 20.4.
S pozdravem
Ing. Tomáš Lukeš
21.4. zasláno členům AČN
Vážení kolegové,
v návaznosti na dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si
vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k
podnikatelům.
•
Výstupy z dnešního jednání vlády:
•
V režimu legislativní nouze směřuje do sněmovny i vládní novela ošetřovného, která
zpětně od 1. dubna až do otevření škol, nejdéle do 30. června zvyšuje ošetřovné pro
zaměstnance pečující doma o děti z 60 na 80 % průměrného výdělku.
•
Po několika týdnech nejspíš sněmovna přijme další novelu zákona o státním
rozpočtu. Tentokrát bude o schodku už ve výši 300 mld. Kč. Stát by měl rovněž poskytnout
novou zákonnou záruku ČMZRB ve výši 150 mld. Kč na její programy COVID, přičemž
během pondělní schůze vlády byla původní, ministryní financí poněkud skromněji navržená
velikost záruky zvýšena o 100 mld. Kč.
•
Na prvním zasedání obnovené NERV byly v pondělí večer diskutovány 2 legislativní
záměry vlády – zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a zavedení zpětného uplatňování
ztrát v dani z příjmů. K oběma záměrům se stavím v zásadě pozitivně. Vzrušená výměna
názorů se týkala hodnocení dosavadních opatření vlády v boji proti koronaviru, což je
tématem komorových anket. Detailněji se posuzovala úskalí aktuálně nastaveného tzv.
kurzarbeitu nebo státních bankovních záruk. Polemiky vyvolal plán vlády na rozvolňování
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mimořádných opatření. Už nyní je a bude výzvou nejenom pro NERV také pokrizová
podpora investic. Uvidíme, jak se debaty v rámci NERV promítnou do praktické politiky státu.
•
K dnešnímu dni mohou znovu otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy,
autobazary či autosalóny. Povoleno je rovněž konání svateb do deseti lidí a s venkovním
tréninkem mohou v menších skupinách začít profesionální sportovci. Vláda plán otevírání
obchodů a uvolnění dalších činností rozdělila do pěti etap ode dnešního dne až do pondělí 8.
června. Harmonogram uvolňování restrikcí zde.
•
Jak jsem informoval před víkendem, do sněmovny se vracejí zákony, regulující
nájemné z podnikatelských prostor a z bytů, kde senátoři zakotvují 80% státní záruku za
dlužné nájemné. K prvnímu z těchto zákonů (o nájemném z prostor sloužících k podnikání)
senátoři připojili i pokračování kompenzačního bonusu pro OSVČ po 30. dubnu, kdy výplata
stávajících 25 tisíc končí, a to tak, že případný květnový bonus bude zahrnovat 31 dnů po
700 Kč a červnový bonus 30 dnů po 900 Kč. Tento návrh se tak ve sněmovně potká se
samostatným vládním řešením, které zachovává nyní platnou denní kompenzaci ve výši 500,
ale druhé bonusové období napevno definuje jako delší až do 8. června, tedy 39 dní, a
připouští případné třetí bonusové období i po 8. červnu (také po 500 Kč denně), o jehož
délce má ale rozhodovat sama vláda. V každém případě tedy kompenzační bonus 30.
dubnem neskončí.
•
Prezident republiky dnes podepsal zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti
trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu.
Jeho obsahem je mimo jiné prodloužení mandátu členů orgánů právnických osob. V praxi to
znamená, že pokud skončil členům těchto orgánů mandát v průběhu období, kdy platila
mimořádná opatření, automaticky dochází k prodloužení jejich mandátu. Tento mandát bude
trvat ještě další 3 měsíce po ukončení mimořádných opatření. Zároveň platí, že všechny
orgány mohou po dobu platnosti mimořádných opatření operativně zasedat, přijímat
rozhodnutí a volit per rollam nebo prostřednictvím videokonference, i kdyby takové možnosti
neměly upraveny ve svých vnitřních předpisech nebo je tyto přímo zakazovaly.
Další významnou novinkou je tzv. „mimořádné moratorium“, prostředek ochrany před
úpadkem, které má obdobné účinky jako insolvenční návrh (včetně omezení možnosti
nakládat se svým majetkem), avšak na druhou stranu umožňuje čerpat prostředky veřejné
podpory na zmírnění dopadů epidemie. A dalším jeho významným prvkem je, že úpadce po
dobu trvání mimořádného moratoria nemusí podávat insolvenční návrh sám na sebe.
•
Na půdě Hospodářské komory se nám dnes podařilo uskutečnit jednání s týmem
epidemiologů, který vedl Rastislav Maďar, koordinátor skupiny pro řízené uvolňování
karantény MZ ČR. Informoval jsem ho o dopisu, který jsem dnes spolu s dalšími svazy a
asociacemi zaslal předsedovi vlády A. Babišovi. V něm apeluji na rychlejší otevření obchodu
a služeb, nákupních center, gastronomických a hotelových provozů. Samozřejmě za
podmínky respektování zásadních hygienických požadavků na ochranu zákazníků i
poskytovatelů služeb. Konstatoval jsem, že jsme dlouhodobě respektovali odborné názory
doporučení epidemiologů, ale v současné době již očekáváme jasnější informace, o jaká
data se opírá schválený návrh uvolňování karanténních opatření, a jaká konkrétní data
budou mít vliv na jeho případné urychlení či zpomalení, či na úpravu vnitřní struktury
jednotlivých kroků.
Na jednání jsem informoval o konkrétních připomínkách našich členů i začleněných
společenstev - např. proč mají být uzavřené velké obchody s nábytkem, když jsou otevřené
hobby markety, mluvili jsme i o podnětech České komory fitness nebo zástupců Asociace
bazénů a saun ČR, se kterými jsem minulý týden diskutoval jak získat od státu harmonogram
a podmínky uvolňování aktivit související i s domácí letní turistickou sezonou, aby mohli být
dobře připravené provozy a hygienická opatření.
Zároveň jsme se domluvili na další komunikaci, tak abychom mohli průběžně získávat
informace a navrhovat naše doporučení při dalším postupu uvolňování karantény. Také jsem
požádal o nastavení on-line komunikační linky mezi HK ČR a epidemiologickým týmem MZ,
kde bychom mohli získávat reakce na mnoho dotazů a podnětů od našich členů, které se
většinou dotýkají praktických otázek, jak aplikovat hygienické a regulační požadavky při
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otevření provozoven, či jak nastavit tato opatření, aby mohlo dojít k rychlejšímu uvolnění v
segmentech obchodu a služeb plánovaných v pozdějších etapách rozvolňování karanténních
opatření.
•
V úterý ráno rozesíláme na Vaše mailové adresy anketu „Koronavirus: zkušenosti s
podporou státu“. Cílem je zjistit, jak se změnila situace u Vás ve firmě v porovnání s koncem
března nebo jak hodnotíte administrativu spojenou se žádostmi. Některé otázky jsou
záměrně stejné jako v šetření z konce března, abychom mohli porovnat, jak se situace v
mezičase změnila. Vaše odpovědi jsou velmi cenné, děkujeme všem, kteří se zúčastní.
•
Na webové stránky komory jsme umístili další informace našich začleněných
společenstev v souvislosti s koronavirem. Nově si tak můžete přečíst článek Asociace
prádelen a čistíren, který pojednává o tom, jak se s krizí snaží vypořádat malé prádelny a
čistírny.
Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům,
krizovému štábu MPO a nově také týmů epidemiologů.
•
V úterý 21. dubna se uskuteční od 10:00 hod. mimořádná tisková konference
Hospodářské komory k požadavkům na uvolňování preventivních opatření v souvislosti s
koronavirem. Na konferenci, která bude navazovat na pondělní jednání zástupců
Hospodářské komory a jejích partnerských organizací s představiteli epidemiologického týmu
ministerstva zdravotnictví, společně se mnou vystoupí Tomáš Prouza, prezident Svazu
obchodu a cestovního ruchu České republiky, Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a
restaurací České republiky, a Jan Kubíček, předseda českého výboru Asociace nákupních
center. Konferenci můžete sledovat např. na facebookových stránkách Hospodářské
komory."
21.4. posláno členům AČN
Praha, 21. dubna 2020 – Pokud nedojde ke koncepční změně, významná hospodářská
odvětví budou v příštích týdnech čelit při rozvolňování ekonomiky významným problémům a
neodůvodněné diskriminaci. Vláda by proto měla umožnit rychlejší otevření gastronomických
provozů, ubytovacích služeb nebo nákupních center. Hospodářská komora a partnerské
organizace na to upozornily při jednání s epidemiologických týmem ministerstva zdravotnictví
i v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi, vybraným ministrům a zdravotnickým
autoritám.
Hospodářská komora vnímá a oceňuje, že vláda přijala celou řadu opatření pro podporu
podnikatelů i firem. Zároveň ale musí na základě podnětů českých podnikatelů upozornit na
problémy, které s tím souvisí. „Dlouhodobě jsme respektovali odborné názory a doporučení
epidemiologů. Nyní očekáváme jasnější informace, o jaká data se opírá schválený návrh
uvolňování karanténních opatření a jaká konkrétní data budou mít vliv na jeho případné
urychlení či zpomalení, či na úpravu vnitřní struktury jednotlivých kroků. Některá opatření by
pak měla mít delší platnost. Především program Antivirus, abychom udrželi pracovní místa
během postupného návratu k normálnímu fungování ekonomiky,“ vysvětluje prezident
Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Dopad na gastronomii a ubytovací služby
Prodloužení programu Antivirus bude stěžejní mj. pro gastronomické provozy, kde bude po
odeznění koronavirové nákazy docházet kvůli strachu z nemoci jen k pozvolnému návratu
hostů do restaurací. Jejich otevření až na přelomu května a června může být pro mnohé
hospodské až likvidační.
Stávající legislativa podle Asociace hotelů a restaurací neumožňuje otevřít zahrádky
restaurací formou okénkového prodeje, aniž by přitom byly dodržovány základní hygienické
předpisy zahrnující zpřístupnění zázemí pro hosty včetně toalet. Zahrádky bez obsluhy by
musely vydávat pokrmy pouze přes ulici a bez obsluhy.
„Jednotlivé fáze by měly být spuštěny dříve. První fázi by bylo možné uskutečnit již koncem
dubna, samozřejmě podle epidemiologického vývoje onemocnění v ČR. Druhá fáze
upraveného režimu by měla být ukončena nejpozději do srpna. A v této fázi už by neměla
vláda omezovat otevírací dobu provozoven,“ popisuje prezident Asociace hotelů a restaurací
Václav Stárek s tím, že chce otevřít také debatu o zprovoznění ubytovacích služeb, kde chce
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zvláště u malých zařízení kategorie penzion nebo hotel s kapacitou od pěti pokojů prosadit
otevření již v květnu.
Brzký návrat k normálu podporuje i Český svazu pivovarů a sladoven. Otevření hospod až
na přelomu května a června by pro řadu podniků znamenal existenční problémy. „Pro většinu
restauračních zařízení to totiž znamená tři měsíce bez jakýchkoliv příjmů. Na problém pak
doplácejí i tuzemské pivovary. Zejména ty, které více dodávaly pivo v sudech a tancích, už
nyní hlásí ekonomický propad,“ připomíná výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a
sladoven Martina Ferencová.
Diskriminace obchodních center
Hospodářská komora nerozumí plánu vlády v otázce obchodních center, která hodlá
zprovoznit až v poslední fázi, tedy 8. června. Tento záměr vláda nekonzultovala s
Hospodářskou komorou, ani se zástupci obchodních center. „Moderní nákupní centra jsou
přitom stoprocentně připravena plnit ta nejpřísnější hygienická opatření. Nevidím proto důvod
pro diskriminaci. Provoz většiny obchodních center podléhá přísným interním a externím
auditům, které zajišťují vynikající úroveň kvality, vysoko nad rámec běžných nemovitostních
standardů,“ připomíná Jan Kubíček, předseda českého výboru Asociace nákupních center.
Kompletní požadavky Asociace nákupních center včetně infografiky, fotografií a videí
naleznete pod odkazem ZDE.
Tento trend jde podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy i proti
vládou přijatému opatření o otevření hobbymarketů, kde se zejména v době svátků tvořily
dlouhé fronty. „Jakkoliv rozumím snaze vlády zpřístupnit občanům obchody, kde mohou
nakoupit např. domácí potřeby, nelze zapomínat na další obchodníky, kteří se oprávněně cítí
znevýhodněni. V nákupních centrech navíc nedochází k tak blízkému kontaktu mezi lidmi a
management umí velmi efektivně nastavit všechna epidemiologická pravidla. I z proto není
spravedelivé, aby stát centra, která se podílí 30 % na celkových maloobchodních tržbách,
opomíjel,“ dodává.
Výhrady mají i další obory
Na omezení svého podnikání při současném umožnění podnikat jiným oborům poukazuje
řada dalších začleněných společenstev a členů Hospodářské komory.
Např. podle Asociace českých nábytkářů není obhajitelné, proč může otevřít třeba prodejna
o 199 m2, ale její o dva metry čtvereční větší konkurent bude ještě 14 dní uzavřen. Chybí
také jakékoliv zdůvodnění, proč je např. otevření autosalonů v pořádku, zatímco kupř. velká
prodejna nebo showroom nábytku zůstane rozhodnutím vlády zavřený.
Otevření velkých obchodních center až v červnu by bylo i podle Svazu českých knihkupců a
nakladatelů krizový pro celý knižní trh. Momentálně nemá mj. cenu vydávat jarní knižní
novinky, což zasáhne celý knižní byznys.
Za příliš pomalý považuje současný plán uvolňování také Asociace českého tradičního
obchodu, a to zejména s ohledem na venkovské prodejny. „Malí obchodníci zejména v
rekreačních oblastech už nyní zaznamenávají rychlý pokles obratu a projevuje se jejich
závislost na cestovním ruchu. Rychlé nastartování je proto pro drobné prodejce velmi
důležité,“ sdělila asociace AČTO.
Podle Hospodářské komory je nutné začít se zabývat i obdobím po 8. červnu, což bude
klíčové zejména pro firmy podnikající v cestovním ruchu nebo provozovatele koupališť a
bazénů. Asociace bazénů a saun mj. poukazuje na to, že stávající harmonogram vlády zatím
vůbec neřeší např. zprovoznění krytých koupališť, saun nebo wellness center.
23.4. Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 23.4.2020, vláda je
odpovědná za další propouštění.
Ačkoliv čeští nábytkáři jednoznačně deklarovali, že jsou schopni zajistit stejnou úroveň
ochrany jako již otevřené autosalony a lepší úroveň ochrany než již otevřené hobbymarkety,
stále se nic neděje! Vláda České republiky svou nečinností poškozuje podnikatelské
prostředí. Vláda nese přímou odpovědnost za potenciální ztrátu několika tisíc pracovních
míst v nábytkářském průmyslu v příštích měsících. Vyzýváme vládu k bezodkladnému
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stanovení přísných hygienických opatření platných pro malé i velké obchody s nábytkem bez
rozdílu!
Ačkoliv AČN opakovaně žádá o nastavení rovných podmínek podnikání a zamezení nefér
hospodářské soutěže, naše snahy jsou „házením hrachu na zeď“! Přesně tak to rekapituloval
před dvěma týdny významný podnikatel, kterému patří známá česká výrobní firma.
Ačkoliv AČN není politická organizace, s politováním musíme konstatovat, že vláda ztrácí
svůj drahocenný čas na tiskových konferencích, jejichž výstupem jsou informace o otevření
salonů pro psy a kočky. Místo jednání a řešení způsobů, jak bezpečně otevřít uzavřené
obchody a nastartovat ekonomiku vláda vytrvale setrvává na neférovém harmonogramu z
minulého týdne. Slovy Dobrého vojáka Švejka by se dalo říct, že „po úhybných manévrech
jsme se zakopali v předem připravených pozicích“…
Je škoda a velká chyba, že se vláda ČR nepodívá do zahraničí, jak postupují naši sousedé v
Rakousku, Německu nebo jiné země Evropské unie. Opět se zdá, že je Česká republika na
chvostu. Pokud mluvíme o tzv. Kurzarbeitu, dovolíme si tvrdit, že český „Program Antivirus“
není žádným českým Kurzarbeitem. S pomocí, kterou nyní podnikatelé dostávají se pracovní
místa bohužel zachránit nepodaří. A přitom by stačilo převzít postupy z vyspělých zemí EU…
Žádáme vládu o přehodnocení opatření a otevření obchodů s nábytkem tak, aby byly
nastaveny hygienické limity vedoucí k ochraně zaměstnanců i zákazníků stejně jako v jiných
stejně rozlehlých provozovnách.
V případě potřeby podpořit naši žádost dalšími fakty, jsme jako Asociace českých nábytkářů
připraveni s vámi úzce a aktivně spolupracovat.
Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního
nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých
nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a
provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz .
Významný podíl činnosti Asociace českých nábytkářů zaujímá dlouholeté sledování
statistických trendů ve výrobě a obchodě s nábytkem. Asociace českých nábytkářů je
významným partnerem pro zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.
Ing. Tomáš Lukeš
tajemník Asociace českých nábytkářů
23.4. Tajemník v pořadu Epicentrum televize Blesk
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-epicentrum/641643/vysilali-jsme-plan-otevirani-obchoduje-nespravedlivy.html
24.4. zasláno stanovisko AČN viceprezidentům HK
Vážené vedení Hospodářské komory,
dovolte mi prosím jménem celého představenstva Asociace českých nábytkářů vyjádřit plnou
podporu prezidentovi Hospodářské komory Ing. Vladimíru Dlouhému v setrvání ve funkci do
řádných voleb. Jsme přesvědčeni, že současná doba je velmi nevhodná k málo významným
roztržkám a půtkám o moc. Zejména pak informování o neshodách v médiích. Výsledkem
tohoto praní špinavého prádla na veřejnosti bude paralýza činností komory a snížení
akceschopnosti, možná snížení počtu mediálních zpráv atd.
Souhlasíme, že vláda velmi neochotně respektuje doporučení HK, stejně jako jakékoliv jiné
organizace. Jsme názoru, že to ovšem není dáno špatnou prací Hospodářské komory. V
současné situaci potřebujeme, aby HK tlačila na vládu stejným způsobem. Není čas na
hrdinství, razantnější útoky nemusí přinést více ovoce. Je to opravdu na zváženou a jednání
s rozmyslem.
Jako AČN oceňujeme přínos celého týmu všech pracovníků Hospodářské komory.
Přejeme pevné nervy
28.4. poslána členům AČN tisková zpráva HK
TISKOVÁ ZPRÁVA - Ministerstvo financí vyhovělo požadavku Hospodářské komory:
Lhůta pro vrácení DPH se na 45 dní neprodlouží
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Praha, 27. dubna 2020 – Podle původního návrhu novely daňového řádu z dílny Ministerstva
financí stát hodlal firmám prodloužit lhůtu na vrácení nadměrného odpočtu daně z přidané
hodnoty z 30 na 45 dní. Hospodářská komora kritizovala, aby si stát na úkor podnikatelů
vylepšoval své cash flow, a dostával je tak do ekonomických potíží. Resort financí po
nedávném parlamentním neúspěchu svého návrhu teď od takového záměru ustoupil. Vláda
projednala novelu, která nejenže nezavádí delší lhůtu čekání na vratku uhrazené DPH, ale
vyhověla i dalším požadavkům Hospodářské komory.
Hospodářská komora oceňovala snahu o digitalizaci zvyšující komfort podnikatelů i dlouho
očekávané zálohování vratek DPH. Na druhé straně vždy upozorňovala, že prodloužení lhůt
pro vrácení DPH může vést k problémům řady podniků, např. stavebních firem nebo
exportérů, kteří běžně a zcela podle zákona generují vysoké odpočty. „U mnoha firem by
prodloužení lhůty pro vrácení DPH znamenalo krátkodobý výpadek v cash flow až v řádech
desítek milionů korun a následné ekonomické problémy,“ upozornil ředitel odboru legislativy,
práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.
Hospodářská komora v průběhu celého legislativního procesu proto usilovala o odstranění
této dílčí změny z novely daňového řádu, měla ale výhrady i k dalším změnám. Původní
návrh totiž zcela smazával kompenzaci podnikatelům za chybné postupy státu při
doměřování a vyměřování daně, za které by byl ale plně odpovědný.
„Kladně hodnotím návrat k toleranci v podobě určitého počtu dní, kdy nebude úročena
pozdní úhrada daně, i dvojnásobné zvýšení úroku z nesprávně stanovené daně, která je
finančním úřadem exekuována. Podnikatelé nemohou neoceňovat ta ustanovení daňového
řádu, která finanční správu odradí od případného šikanózního jednání,“ dodal Minčič.
Hospodářská komora rovněž kvituje, že návrh v reakci na loňský nález Ústavního soudu
rovněž definitivně ruší praxi povinných daňových tiskopisů neformálně určovaných a
průběžně měněných Ministerstvem financí.
29.6. posláno členům AČN, zpráva HK
Vážení kolegové,
v návaznosti na dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si
vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k
podnikatelům.
•
Výstupy z jednání vlády:
•
Vláda na své pondělní schůzi rozhodla o prodloužení programu Antivirus, v jehož
rámci mohou zaměstnavatelé čerpat příspěvky na náhrady mezd vyplácené zaměstnancům
na překážkách, až do konce května. Dosavadní nastavení programu pokrývalo období od 12.
března do 30. dubna. Vláda rovněž schválila návrh novely daňového řádu. V této souvislosti
oceňuji flexibilitu a soudnost ministerstva financí i celé vlády, když se poučily z neúspěchu
předchozího návrhu, pro který se minulý týden nenašla podpora v Poslanecké sněmovně.
Nové vládní znění tak v podstatě akceptuje všechny připomínky, které k daňovému řádu
Hospodářská komora v dosavadním legislativním procesu uplatňovala. O dané věci jsme se
podrobněji vyjádřili ve včerejší tiskové zprávě.
•
Vláda v pondělí zahájila diskusi o odkladu zaměstnavatelských odvodů na sociální
pojištění. Chce se mi říci „konečně“. O tomto nástroji, nejlépe spojeném s částečným
prominutím odvodů, hovoří komora od samého počátku koronavirové krize jako o jedné z
nejefektivnějších forem pomoci státu firmám s problémy v cash flow. Vláda by měla opatření
definitivně schválit na své pondělní schůzi. Věříme, že do té doby vyladí některé zbytečné
parametry. Myslím si, že by splátkování odvodů za květen až červenec mělo být možné i za
doposud uvažovaným horizontem 20. září a nemělo by vůbec být penalizováno.
•
Vláda rovněž začala řešit problém doposud zcela opomíjených malých společností s
ručením omezeným. Jejich společníci nedosáhnou na 25tisícový kompenzační bonus pro
OSVČ. Z případné náhrady mzdy společníků, pokud je společnost zaměstnává, jsou
doposud nastavenými podmínkami programu Antivirus takové firmy rovněž vyloučeny. MMR
přišlo s návrhem na zvláštní dotační program pro společníky vybraných společností
postižených koronavirovou krizí. K definitivnímu schválení dotačního programu se má vláda
vrátit na své čtvrteční schůzi, kdy bude znovu jednat o návrhu příslušného nařízení vlády. K
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původní předloze nařízení jsme v uplynulých dnech měli řadu připomínek, které vedle řady
legislativně technických výhrad (důsledek toho, že předpisy nyní vznikají velmi rychle bez
detailnější odborné diskuse) věcně směřovaly především k rozšíření okruhu osob, které by
byly oprávněny žádat o dotaci. Doufám, že se ledy prolomí i v této oblasti.
•
V době, kdy sepisuji toto sdělení, Poslanecká sněmovna právě rozhodla o
prodloužení nouzového stavu do 17. května. Uvidíme, jaký to bude mít vliv na program
postupného uvolňování dosud platných krizových a dalších mimořádných opatření.
•
Na dnešní tiskové konferenci jsme spolu s Františkem Luklem, předsedou Svazu
měst a obcí ČR a Davidem Markem, hlavním ekonomem společnosti Deloitte, mimo jiné
uvedli, že vláda by měla zachovat veškeré dotační programy pro firmy, města a obce, které
jim umožňují vyšší efektivitu, modernizaci, digitalizaci a ochranu životního prostředí. Stejným
směrem by měl stát směřovat také balíky smysluplných investičních opatření na povzbuzení
české ekonomiky. Další výstupy si můžete přečíst např. v této tiskové zprávě. Sestřih
klíčových sdělení pak můžete zhlédnout na zpravodajském webu iDNES.cz.
•
Na komorovém webu jsme pro vás mj. aktualizovali:
•
Informační materiál, který se týká přeshraničního pohybu osob v návaznosti na
poslední rozhodnutí Vlády ČR. Materiál popisuje a objasňuje pravidla pro přeshraniční pohyb
občanů ČR na Slovensko, do Rakouska, Německa a Polska. Dokument dále informuje o
podmínkách vstupu cizinců na území ČR.
•
Přehledovou tabulku s opatřeními vlády, respektive státu, a doporučeným postupem
Hospodářské komory pro podnikatele. K nahlédnutí zde.
•
Informaci o prodloužení programu Antivirus, a to v návaznosti na včerejší zasedání
vlády.
•
Na webové stránky komory jsme uveřejnili výzvu České asociace úklidu a čištění
(CAC) k znovuotevření provozů, která navazuje na již dříve publikovaná Metodická
doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s koronavirem.
Dovoluji si vás upozornit také na stanovisko Veletrhů Brno. Připomínám, že Mezinárodní
strojírenský veletrh je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě, kterého
se každoročně účastní přes 1 600 vystavovatelů. Řada z vás jej navštěvuje nebo vystavuje
na něm své výrobky, proto čekáte na zprávu, jak bude tato akce pro podnikatele probíhat
letos. Pořadatelé požádali vládu, aby veletrhy zařadila do stejné kategorie vládního
harmonogramu uvolňování restrikcí jako provozovatele nákupních center.
Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům,
krizovému štábu MPO i týmu epidemiologů.
•
Ve spolupráci se společností Wolters Kluwer nabízíme v rámci služby Vzorné Právo
vybrané vzory smluv a jiných právních dokumentů. To vše zdarma a exklusivně pro členy
Hospodářské komory. Služba byla zpřístupněná 31. března 2020 a od té doby do nabídky
přibyly nové vzory a byl spuštěn chat jako podpora pro práci se vzory. Služba je dostupná
skrze Právní elektronický systém (PES) https://pespropodnikatele.cz/ nebo přímo na adrese
https://www.vzornepravo.cz/hkcr. Věřím, že vzory budou užitečné při řešení širokého spektra
záležitostí, se kterými jsou nyní podnikatelé nuceni se potýkat. Více informací naleznete
přiloženém dokumentu. Nabídka je platná do 30. června 2020.
•
V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně
koronaviru.
30.4. AČN dopisem oslovila premiéra, MFČR a MPO
Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás s několika informacemi a žádostmi. Věříme, že budou prospěšné při
přijímání dalších opatření ve vyrovnávání se s následky pandemie nemoci Covid 19.
Jednak bychom chtěli upozornit, že program Antivirus nedosahuje parametrů podpor jako je
Kurzarbeit v sousedním Německu nebo Rakousku. Hlavním rozdílem je, že zaměstnanci
jsou ve jmenovaných zemích doma se 100% mzdy, 90% hradí stát a 10% hradí
zaměstnavatel. Jsme přesvědčeni, že takto je pomoc v záchraně pracovních míst účinnější.
Dále nám chybí vize, jak bude program Antivirus dále pokračovat? V současnosti se jedná o
krátkodobou pomoc při nedostatku práce. Je potřebné současnou pomoc prodloužit na další
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měsíce. Rádi bychom podpořili myšlenku, aby se kurzarbeit dostal do české legislativy, jako
běžný nástroj podpory zaměstnanosti.
Dovolte nám prosím požádat o snížení platby zdravotního a sociálního pojištění
zaměstnanců alespoň na půl roku, případně do konce roku. Zaměstnancům by zbylo více
finančních prostředků k nastartování spotřeby.
Velmi účinným nástrojem pro podporu ekonomiky vidíme neprodleně zavést odvod DPH
pouze ze zaplacených faktur.
Rádi bychom poukázali na skutečnost, že naši členové nás informují o velkém množství
dotazníků a formulářů při vyplňování žádostí o podpory.
V případě potřeby podpořit naši žádost dalšími fakty, jsme jako Asociace českých nábytkářů
připraveni s vámi úzce a aktivně spolupracovat.
Těšíme se na spolupráci.
S pozdravem
Ing. Martin Čudka
prezident Asociace českých nábytkářů
vyřizuje:
Ing. Tomáš Lukeš
tajemník
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za duben 2020 využily tyto společnosti:
V e-letteru naleznete:
TON ZÍSKAL DALŠÍ RED DOT!
ARBYD CZ - REALIZACE PRO KULTURNÍ CENTRUM - PIVOVAR DOMAŽLICE
MASIVNÍ POSTELE Z AHORNU V NOVÝCH ODSTÍNECH A S DOKONČENÍM OLEJEM
FAGUS OTEVŘELI NOVOU PRODEJNU „FAGUS RELAX“
TON PŘEDSTAVIL NOVOU KOLEKCI "GRAND SLAM"
MOBILNÍ DEZINFEKČNÍ STANICE OD PROFIL NÁBYTEK
MASIVNÍ DŘEVĚNÉ SKLÁDANÉ PODLAHY OD JAN FICEK DŘEVOVÝROBA
SPOLEČNOST RIM CZ PŘECHÁZÍ MEZI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
HAUSMESSE V KRONOSPANu
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat.
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