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1.6. posláno členům AČN:TISKOVÁ ZPRÁVA HK 
Vladimír Dlouhý: Záchranná síť pro podnikatele a jejich zaměstnance po dnešním jednání 
sněmovny mohla být téměř kompletní. Nezaměstnanost kvůli tomu poroste… 
Praha, 29. května 2020 – Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý považuje za 
chybu, že poslanci nepřijali žádný z pozměňovacích návrhů pro vládní režim C programu 
Antivirus. A to navzdory tomu, že stát by tímto režimem podnikatele nedotoval, jen jim 
krátkodobě ponechal část finančních prostředků, aby měli hotovost k udržení pracovních 
míst. Záchranná síť tak podle něj nebude kompletní, firmy i v důsledku dnešního rozhodnutí 
poslanecké sněmovny budou propouštět zaměstnance. 
Hospodářská komora požadovala upravit tři parametry režimu C. A sice aby pomoc nebyla 
limitována jen pro zaměstnavatele do 50 zaměstnanců, aby se s ohledem na reálnou situaci 
ve firmách rozumně upravila podmínka poklesu mezd a aby byl vyloučen souběh s podporou 
Antivirus na úrovni jednotlivých zaměstnanců, nikoli celé firmy. 
„Na statistikách nezaměstnanosti v následujících měsících se nyní ukáže účinnost současné 
vládou vytvořené záchranné sítě. Podle našich analýz na základě zpětné vazby od 
zaměstnavatelů bude mít nadále velké díry. To znamená, že oky sítě budou propadat firmy, 
které na žádnou pomoc státu nedosáhnou, protože záchranná síť dnes nebyla 
dokompletována,“ poznamenal Vladimír Dlouhý.  
 
2.6. kontrola projektu Genderové audity v kanceláři AČN 
Ze strany MPSV proběhla kontrola ukončeného projektu Genderové audity u členů AČN. 
Kontrola byla zaměřena na finanční toky, oprávněnost a správnost finančních toků. Aspekt 
kontroly byl i přínos projektu. Při kontrole na místě byl zkontrolován soulad plnění aktivit 
projektu s pravidly OPZ a legislativou ČR a EU, plnění komunikačních a informačních 
opatření (vizuální identita). Bylo ověřeno dodržování podmínek právního aktu, realizace 
klíčových aktivit projektu, plnění indikátorů projektu a úplnost a věrohodnost projektové 
dokumentace. Kontrolou na místě bylo ověřeno, že projektové aktivity probíhaly v souladu se 
schváleným projektem. V průběhu kontroly byl zkontrolován vzorek dokladů a výstupů 
vztahující se k realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu. Předmětem kontroly byly 
výstupy z genderových auditů – genderové analýzy, potvrzení a certifikáty o úspěšném 
absolvování genderového auditu. 
Předmětem finanční kontroly bylo ověření, že výdaje na osobní náklady a nákup služeb 
vykazované příjemcem v jednotlivých žádostech o platbu byly skutečně uhrazeny, byl 
dodržen soulad s platnými právními předpisy, pravidly Operačního programu Zaměstnanost 
a že byly splněny všechny podmínky jejich způsobilosti. Několik dní po kontrole obdržela 
AČN písemný protokol o kontrole. 
  
3.6. zaslaná informace členům AČN 
Zasláno vyhodnocení dotazů mezi členy AČN, zda čerpali nějakou podporu v rámci vládních 
podpor pro překonání koronavirové krize a zda propouštěli zaměstnance. 
Z firem, které odpověděly: přibližně jedna třetina o podporu nežádala nebo neuspěla (jedna 
neuspěla). Přibližně dvě třetiny čerpají nebo čerpaly. (Často na prodavačky v showroomech.) 
Propouštění bylo doposud minimální. Několik firem naopak přijímá a hledají nové 
zaměstnance. (Členům AČN zaslána detailní informace včetně počtu firem, které 
odpověděly). 
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12.6. zaslaná informace členům AČN 
v návaznosti na opatření vlády kvůli situaci s COVID-19 si vám dovoluji zaslat týdenní souhrn 
informací ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR. 
• Vláda schválila prodloužení režimu A programu Antivirus do 31. srpna 2020, zatím 
tedy budou do tohoto data otevřeny oba režimy - A i již dříve prodloužený B. Režim A se týká 
kompenzace nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, 
nebo museli v důsledku krizových opatření částečně či úplně omezit svůj provoz. Bližší 
informace je možné nalézt zde. 
• Ministryně financí si rovněž nechala na pondělní schůzi vládou schválit a včera (ve 
středu) ve Finančním zpravodaji vyhlásila Liberační balíček III, který rozšiřuje daňové úlevy 
poskytnuté ve dvou dosavadních Liberačních balíčcích. Právě na návrh HK ČR byla 
posunuta lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za loňský rok (a pro zaplacení 
daně) až do 18. srpna 2020, a to jak pro fyzické osoby, tak pro právnické – s výjimkou těch 
firem, pro které je příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad. Dobrou zprávou 
pro podnikatele je i automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky 
vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně 
povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirovou krizí. V 
návaznosti na probíhající legislativní proces, v němž se ruší daň z nabytí nemovitých věcí, se 
kvůli právní jistotě poplatníků generálním pardonem ministryně financí fakticky odkládá 
přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku. Promíjí se rovněž 
správní poplatky za podání žádostí na finanční či celní úřad u žádostí učiněných do konce 
roku 2020. Podrobné informace naleznete zde. 
• Senát vrátil do Poslanecké sněmovny návrh zákona na o prominutí pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými 
zaměstnavateli s pozměňovacím návrhem, jehož cílem je rozšířit okruh firem, kterým bude 
prominuto pojistné za měsíce červen až srpen 2020 (zvýšení parametru počtu zaměstnanců 
na 150 zaměstnanců, zmírnění maximálně přípustného poklesu mezd a jiná definice počtu 
zachovaných pracovních míst). Informovali jsme zde. V zásadě tak Senát vyšel vstříc 
požadavkům Hospodářské komory, neboť k původní vládní (a sněmovní) verzi, která byla 
předložena jako alternativa tzv. režimu C programu Antivirus, jsme měli principiální výhrady.  
• Dnes (ve čtvrtek) byl Senátem schválen i tzv. protikrizový daňový balíček (senátní tisk 
267), který kromě jiného umožní zpětné uplatnění daňové ztráty do výše 30 miliónů Kč 
(poplatník předpokládanou ztrátu za rok 2020 může uplatnit již prostřednictvím dodatečného 
daňového přiznání za rok 2019, a to provedením odhadu ztráty). 
• Senát dnes stihl schválit i novelu daňového řádu (senátní tisk č. 269), jejíž znění 
Hospodářská komora podporovala. Změna daňového řádu se ve Sněmovně i Senátu 
diskutovala řadu měsíců. Jistě si vzpomenete na náš odpor k prodloužení lhůty pro vrácení 
nadměrných odpočtů na 45 dní. Po dubnovém neúspěchu první verze novely, když se 
sněmovna nebyla schopna rozhodnout ani pro svou původní restriktivní verzi, ani pro 
liberálnější senátní verzi, se vláda poučila a urychleně přišla do parlamentu s návrhem 
takové změny, která byla pro podnikatele akceptovatelná. Psali jsme o tom v této tiskové 
zprávě. Zákon tak čeká již jen na podpis pana prezidenta. 
• Jak jsem již uvedl, namísto zavedení tzv. režimu C v rámci programu Antivirus 
prochází legislativním procesem zvláštní zákon o prominutí pojistného. Sněmovna bude nyní 
volit mezi svou původní verzí a podnikatelům daleko vstřícnější senátní variantou. I proto, že 
Sněmovnou bude pravděpodobně přehlasována rozšířená senátní verze zákona o prominutí 
pojistného, uvažuji spolu s představiteli Svazu průmyslu a dopravy a Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů o alternativě v podobě modifikace podmínek 
stávajícího dotačního programu Antivirus, konkrétně tzv. režimu B. Proto jsem s prezidenty 
zmíněných podnikatelských reprezentací poslal dopis panu předsedovi vlády s výzvou, aby 
se zatraktivnil tzv. režim B. Příspěvek státu by měl být vyšší než stávajících 60 % z 
vyplacené náhrady mzdy včetně pojistných odvodů, navrhli jsme konkrétně jeho srovnání s 
80 % kompenzujícími mzdové náklady zaměstnavatelů v případě tzv. režimu A. Stejně tak by 
měl být zvýšen i absolutní 29tisícový strop příspěvku na jednoho zaměstnance v tzv. režimu 
B na hodnotu 39.000 Kč nastavenou v tzv. režimu A. Parametry mohou být nakonec i jiné, 
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klíčové je iniciovat diskuzi vedoucí k zatraktivnění stávajícího režimu B dříve, než začnou 
podnikatelé své zaměstnance masověji propouštět. 
• Vedle zmíněné operativní změny programu Antivirus, která je aktuálně jednou z 
našich priorit, se komoroví experti zapojili i do přípravy nové legislativní úpravy kurzarbeitu 
podle německého vzoru v rámci pracovního týmu zřízeného MPSV. Úprava by měla 
systémově zlepšit reakci firem a státu na případné budoucí krizové situace na trhu práce a 
nahradit dnešní systém speciálních kompenzačních programů při překážkách v práci. 
Zaměstnanci by v krizové situaci pracovali část dnů v týdnu, za což by pobírali odpovídající 
mzdu a zaměstnavatel by odváděl odpovídající odvody. Zbylé dny by zaměstnanci jako 
částečně nezaměstnaní pobírali nezdaněnou a nezpojistněnou státní podporu v 
nezaměstnanosti, přičemž by měli vztah k Úřadu práce, který by byl určitou modifikací 
existujícího vztahu (plně) nezaměstnaných. V současné době se diskutuje řada detailů a 
konkrétních parametrů potřebných pro funkční nastavení kurzarbeitu, což se neobejde bez 
podstatných zásahů do zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. 
• V návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. června 2020 
(rozšíření možnosti žádat o kvalifikované pracovníky v potravinářství v rámci Programu 
kvalifikovaný zaměstnanec), jsem se rozhodl svým dopisem vyzvat předsedu vlády ČR k 
plošnému otevření programu pro získání všech kvalifikovaných pracovníků z ciziny zejména 
z Ukrajiny. Pevně věřím, že dlouhodobý zájem podnikatelské sféry o další nedostatkové 
profese mezi tuzemskými pracovníky (stavebnictví, strojírenství, doprava, aj.) bude 
předsedou vlády a dalšími vládními činiteli vyslyšen a nejpozději od 15. června 2020 znovu 
otevřena možnost pro firmy aktivně se účastnit programu získání kvalifikovaných pracovníků 
z Ukrajiny. O naléhavé potřebě firem získat zahraniční pracovníky jsme informovali např. v 
této tiskové zprávě.  
• Po přestávce vyvolané koronavirovou krizí se sněmovna vrátila k palčivému vládnímu 
návrhu na zavedení daně z digitálních služeb. Lze považovat za jisté pozitivum, že se vládní 
koalice i pod naším tlakem dohodla, že ve Sněmovně upraví sazbu navrhované daně z 
bezprecedentních 7 % na 5 %. Nicméně i tak zaujímám k této novince velmi zdrženlivý 
postoj. Pokud by totiž zavedení národní digitální daně namířené proti velkým zahraničním 
společnostem vedlo ze strany americké administrativy k eskalaci mezinárodního napětí, 
výpadky daňových příjmů českého státního rozpočtu můžou několikanásobně převýšit 
očekávaný výnos z digitální daně. Je třeba mít na paměti, že právě export bude hrát 
významnou roli při nastartování české ekonomiky po krizi způsobené koronavirovou 
pandemií. Bližší informace naleznete ve včerejší tiskové zprávě. 
• V rámci nastavené komunikace s epidemiology zjišťujeme často poptávané informace 
k pravidlům pro pořádání konferencí či vzdělávacích akcí. Jakmile stanovisko obdržíme, 
budeme vás neprodleně informovat.  
• Chtěl bych vás také informovat o vítězi ankety Absurdita roku 2020. V letošním 
ročníku si veřejnost zvolila trojí sazbu DPH za pivo. Zdanění piva u stánku jednadvaceti 
procenty, v restauracích deseti procenty, když si ho odnesete ve džbánku domů, tak bude 
platit zase jiná sazba, patnáctiprocentní daň pak pro nealkoholické pivo. Anketa, jejímž 
odborným garantem je Hospodářská komora, si klade za cíl upozornit na nejnesmyslnější 
byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. Letošní ročník ankety byl ovlivněn 
koronavirovou epidemií, která přinesla řadu těžko pochopitelných administrativních opatření. 
Polovina letošních nominací se proto vztahovala právě k nařízením přijatým v této 
souvislosti. Více informací a další nominované absurdity naleznete v tiskové zprávě. 
• Závěrem mi dovolte, abych vám podal informaci k online semináři s názvem Dopady 
pandemie koronaviru na fungování vnitřního trhu pro malé a střední podniky, který pořádá 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
Online seminář se bude konat ve čtvrtek 18. června od 13:30 do 15:00 formou 
videokonference. Cílem semináře je poskytnout praktické rady a informace podnikatelům 
působícím na vnitřním trhu EU s ohledem na současnou pandemii koronaviru a přijatá 
opatření v sousedních státech. Pro registraci účasti na semináři, který je zdarma, klikněte 
zde. 
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• Další užitečné informace – nejen v souvislosti s COVID-19 - můžete sledovat na 
stránkách www.komora.cz . 
 
12.6. zasláno členům AČN a výrobcům nábytku 
Zaslány dokumenty popisující vývoj jednání o evropské minimální mzdě. AČN je zastoupena 
v tomto jednání UEA. (Dokumenty jsou v angličtině, němčině a francouzštině). UEA je v 
dokumentu výslovně uvedena mezi dalšími zaměstnavatelskými organizacemi. Všechny 
evropské zaměstnavatelské organizace uvedené v dokumentu evropskou minimální mzdu 
odmítly. UEA z velké části převzala argumenty představenstva AČN.  
Je pravděpodobné, že evropská minimální mzda povede ke zvýšeným nákladům na 
práci zaměstnanců. Vaše názory na tuto problematiku budeme dále posouvat až k 
Evropské komisi – předem děkujeme, pokud nám zašlete další argumenty. 
Přeloženo z přiloženého dokumentu: 
Evropský Pilíř Sociálních Práv byl prohlášen Evropským parlamentem, Radou a Evropskou 
komisí na Sociálním Sumitu pro spravedlivou práci a růst v Gothenburgu v roce 2017. Toto 
prohlášení odráží podporu institucí EU a členských států vůči principům a právům v Pilíři. 
Politický program předsedkyně Evropské komise von der Leyenové se zakládá na akčním 
plánu plně implementovat Evropský Pilíř Sociálních Práv. Usmíření sociálních a tržních 
přístupů dnešní moderní ekonomiky. Strategický program na léta 2019 - 2024 odsouhlasený 
Evropskou radou v červnu 2019 předpokládá implementaci Pilíře na úrovni EU a členských 
zemí s odkazem na příslušné kompetence. 
OTÁZKA PRO SOCIÁLNÍ PARTNERY 
Sociální partneři jsou vyzváni k zodpovězení tří následujících otázek: 
1. S odkazem na tři oblasti Pilíře (1. Stejné možnosti a přístup na trh práce; 2. Spravedlivé 
pracovní podmínky 3. Sociální ochrana a inkluze): 
i. Jaké jsou hlavní nedostatky v implementaci Pilíře na národní úrovni a úrovni EU? 
ii. Jaká opatření by měl předjímat Akční Plán na podporu spravedlivého přechodu k 
digitálním a zeleným ekonomikám a zajištění inkluzivní obnovu? Jaké by měly být 3 top 
priority?    
2. Jak můžete vy a vaši členové podpořit implementaci Evropského Pilíře Sociálních Práv na 
národní a EU úrovni? Jak vidíte svou roli na stimulaci národní diskuse a úsilí, aby byl Pilíř 
více znám a implementován? 
3. Jak by řízení Pilíře a Akčního Plánu mělo být organizováno v mezích monitorování, 
reportování a zapojení partnerů? 
 
16.6. zasedání KLDS 
Za AČN se zasedání KLDS zúčastnil Ing. Tomáš Lukeš. Zasedání zahájil prezident 
konfederace Ing. Robert Babuka, MBA, přivítal zástupce členů KLDS ČR a generálního 
ředitele státního podniku Lesy České republiky Ing. Josefa Vojáčka. 
Ing. Tomáš Lukeš otevřel problematiku certifikace FSC ve vztahu k LČR. Zmínil informaci, že 
na Slovensku budou státní lesy certifikovány. Ing. Josef Vojáček zmínil, že standardy FSC 
stále neodstranily zásadní problémy (chemie, meliorační dřeviny). Na Slovensku se o 
certifikaci FSC stále jedná, i když jednání vychází z prohlášení vlády SR.  
  
23.6. zasláno členům AČN 
HK spolu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Českou exportní bankou a Exportní 
garanční a pojišťovací společností zve na druhou akci ze série letošního ročníku tzv. 
Krajských exportních konferencí: „Exportní telemaraton aneb Novinky v mezinárodním 
obchodu v době pandemie 2“, který se uskuteční v termínu od 29. června do 3. července 
2020, kde budou prezentovány: Služby HK ČR a ZÚ ČR v době koronaviru – HK ČR a MZV 
ČR, Kde získat informace pro export a obchodní cesty – HK ČR a MZV ČR, Financování 
exportu (nástroje využitelné v době koronaviru) – ČEB, Pojišťování exportu (nástroje 
využitelné v době koronaviru) – EGAP, Finančně-pojišťovací segment (Záruka COVID Plus) 
– EGAP, Případová studie: řešení konkrétního exportního případu – HK ČR, MZV ČR, ČEB 
a EGAP, Závěrečný webinář – shrnutí nejdůležitějších bodů, předání kontaktů. 

http://www.komora.cz/
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23.6. obdrželi jsme dopis od MPO  
22. června jsme obdrželi dopis od náměstka MPO s žádostí o spolupráci při mapování 
velkých výzkumných infrastruktur v ČR. 
Velké výzkumné infrastruktury jsou zařízení, jež jsou provozována na principu politiky 
otevřeného přístupu k jejich kapacitám pro využití všemi potenciálními uživateli, a to jak z řad 
výzkumných organizací, tak inovujících podniků. Úkolem těchto platforem je zmapovat, 
jakým způsobem již podporované velké výzkumné infrastruktury plní socioekonomickou 
poptávku po jejich službách či po eventuálních nových velkých výzkumných infrastrukturách.  
 
30.6. odeslané statistické podklady o sektoru výroby nábytku do Panorama  
V letošním roce bude publikace vydána v české a anglické jazykové mutaci, jak knižně, tak v 
elektronické formě a bude doplněna interaktivním prohlížečem na webových stránkách MPO. 
Na tvorbě publikace se vedle MPO a Českého statistického úřadu bude aktivně podílet i 
Ministerstvo zemědělství. Termín vydání publikace předpokládám v září nebo počátkem října 
2020. 
Zaslána: 
• textová část o vývoji odvětví v roce 2019.  
• logo AČN v české a anglické jazykové mutaci v tiskové kvalitě; 
• souhlas s tím, že překlad příspěvku zajistí MPO na své náklady; 
• fotografie technologického zařízení v tiskové kvalitě z ocenění INVESTICE ROKU 
2019 
 
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za červen 2020 využily tyto společnosti: 
V e-letteru na www.nabytek-jistota.cz naleznete: 
INTERIORS manufacture & design a. s. NOVÝM ČLENEM AČN 
EDGE NOVINKA OD RIM CZ 
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA - WELLNESS LH PARKHOTEL HLUBOKÁ 
LB BOHEMIA PŘEDSTAVUJE „HYBRIDNÍ MATRACI LB THERAPY Gel“ 
ZDŘÍMNI SI A VYHRAJ - LETNÍ SOUTĚŽ AHORNu CZ 
TON: ŽIDLE AGAIN – DESIGN I PŘÍBĚH NEZMĚNĚN – JMÉNO JE NOVÉ… 
KRONOSPAN - NADČASOVÁ KOLEKCE SLIM LINE 
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA – DÝHOVANÉ DESKY S 3D STRUKTUROU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.nabytek-jistota.cz/
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https://drevmag.com/cs/casopis-drevarsky-magazin/ 

 
 

 

 
 

https://drevmag.com/cs/casopis-drevarsky-magazin/
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


