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1.10. předání ocenění NÁBYTEK ROKU 2020: 
Z důvodu první vlny koronavirové nákazy byl zrušen jarní FOR INTERIOR, a proto nebylo 
možné ocenění NÁBYTEK ROKU 2020 předat tak, jak bylo plánováno. Předání tedy 
proběhlo první říjnový den na podzimním FOR INTERIORu. Vzhledem k druhé vlně  
koronavirové nákazy bylo ovšem předávání velmi omezené co do počtu přihlížejících. 
 

 
Ocenění za RIM CZ přebírá Michal Hotmar  
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Ocenění za LD seating přebírá Kristýna Jurová  

 

 
Ocenění za TON přebírá Lenka Sršňová 
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AČN velmi děkuje partnerům ocenění NÁBYTEK ROKU 2020 a těm, kdo 
ocenění poskytli záštitu: 
 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR a veletrhu interiérového 
designu DESIGN SHAKER 
 

               
 
ABF, a.s. je organizátorem veletrhů a společenských akcí v areálu PVA EXPO PRAHA. PVA 
EXPO PRAHA jsou nejmodernější veletržní prostory v Praze. Sedm moderních ocelových 
hal o ploše 35 000 m², velkokapacitní parkoviště s 3 000 parkovacích míst poskytuje těmto 
akcím exkluzivní zázemí. 
ABF je organizátorem největšího souboru veletrhů bydlení FOR HABITAT, FOR GARDEN, 
FOR INTERIOR a DESIGN SHAKER. Soubor doplňuje jedenkrát za dva roky specializovaná 
výstava svítidel, designu a příslušenství SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE. Tyto jarní veletrhy 
přináší každý rok novinky z oboru bydlení, interiérů, designu a zahrad. Veletrhy navštěvují 
desítky tisíc lidí. Stovky expozic doplňuje velké množství zajímavých doprovodných 
programů, jako jsou workshopy, přednášky, výstavy atd. Více na www.forinterior.cz . 
 
 
PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  
Blum, s.r.o. 

 
 

Firma Blum je výrobce nábytkového kování, aktivní na celosvětové úrovni. Hlavní sortiment 
produkce představují systémy výklopů, závěsů a výsuvů pro nábytek. Kování BLUM přináší 
komfort při otvírání a zavírání nábytku ve všech místnostech v bytě, zejména v kuchyni.  
Kromě výroby nábytkového kování v osmi závodech v Rakousku, v jednom montážním 
závodě v Polsku a dvou závodech v USA, se zabývá také průzkumem jeho využití v hotovém 
nábytku. Výsledkem pozorování kování v praxi u zákazníků v domácnostech a také 
výsledkem testů, jsou výrobky vysoké kvality, na které poskytuje firma BLUM „Doživotní 
záruku“. BLUM přesvědčuje hlavně díky kvalitě, promyšlené funkci, designu a dlouhé 
životnosti. Více na www.blum.com . 
 
 
 
Démos trade, a.s. 

 
Společnost Démos trade, a.s. je mezinárodním prodejcem materiálů pro výrobu nábytku, 
design interiérů a stavby, s širokou prodejní a skladovou sítí, včetně moderních vzorkoven. 
Zákazníci jsou zejména výrobci nábytku a bytových zařízení, truhlářské firmy, architekti a 
realizátoři interiérů. Více informací na www.demos-trade.com . 
 

http://www.forinterior.cz/
http://www.blum.com/
http://www.demos-trade.com/
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Dřevozpracující družstvo 

 
 

Dřevozpracující družstvo (DDL) je komplexním dodavatelem dřevotřískových desek, 
dřevovláknitých (MDF) desek, laminovaných dřevotřískových a MDF desek, nábytkových 
dílců a nábytkových setů, sušeného a surového stavebního řeziva, palubek a pelet. Klíčovou 
kompetencí DDL jsou dodávky nábytkových dílců a kompletních nábytkových setů. Provozní 
kapacita a moderní výrobní technologie umožňují uspokojit veškeré nároky na prvotřídní 
kvalitu, ať již v oblasti velkosériové či malosériové výroby nebo výroby na zakázku. 
Více na: www.ddl.cz . 
 
Egger CZ s.r.o. 

 
 
EGGER je rodinný podnik, který byl založen v roce 1961 v Tyrolsku a řadí se mezi 
nejdůležitější dřevozpracující výrobce v Evropě. Společnost v minulosti nepřetržitě rostla, 
objevovala nové trhy a stále proniká do nových oblastí podnikání. I když skupinu EGGER 
tvoří 18 závodů v 8 různých zemích, stále je výchozím bodem St. Johann v Tyrolsku v 
Rakousku, přičemž vlastní obchodní zastoupení je ve všech důležitých průmyslových zemích 
světa. Více na www.egger.com . 
 
Hettich ČR k.s. 

 
Hettich je výrobce nábytkového kování vysoké kvality: závěsy, výsuvy, zásuvkové systémy, 
kování pro posuvné a skládací dveře a úchytky. Zákazníky jsou výrobci sériového i 
zakázkového nábytku, distributoři materiálů pro truhláře a obchodní domy pro kutily. Hettich 
jako jeden z největších celosvětových výrobců nábytkového kování spojuje inteligentní 
techniku, funkčnost a design. Hettich nabízí svým obchodním partnerům široký servis s 
aktivní podporou. Více na www.hettich.com . 
 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 
 

 
 

Kronospan je světový leader ve výrobě desek na bázi dřeva. Využívá pokročilé 
technologie a v mnoha směrech je průkopníkem ve svém oboru jak ve vývoji, tak v 
inovacích svých produktů. Produkty Kronospan mají široké spektrum uplatnění v 
interiéru i ve stavebnictví.  
 
 

http://www.ddl.cz/
http://www.egger.com/
http://www.hettich.com/
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REHAU, s.r.o. 

 
Firma REHAU, přední zpracovatel polymerů je aktivní v prostředí, které se orientuje na 
inovace a technologie. Po desetiletí získávané zkušenosti, znalosti procesů a materiálů i 
kompetence v oboru nástrojů z ní činí kompetentního partnera v oblasti komplexních procesů 
vzniku nových produktů. Výzkum a vývoj podporuje její tři oblasti činnosti – stavebnictví, 
automobilový průmysl a ostatní průmysl – ve snaze nabídnout zákazníkovi vždy optimální 
užitek a přidanou hodnotu. Jedním z významných oborů je divize produktů pro nábytkářský 
průmysl. I v tomto oboru patří REHAU k inovativním výrobcům, který trvale investuje do 
vývoje nových nábytkových hran, profilů, roletkových systémů, ale např. i do vývoje nových 
povrchů plošných materiálů. Dlouhodobě zaměřená řešení dělají z firmy REHAU nezávislého 
a spolehlivého partnera pro zákazníky po celém světě. Více na www.rehau.cz . 
 
ŠPINAR - software s.r.o. 

 
 

Společnost ŠPINAR - software patří již více než 20 let mezi významné a stabilní firmy v 
oboru dodavatelů výrobních softwarů. Má vyvinut vlastní optimalizační a informační program 
s vazbou na grafické výstupy pro nábytkářský a dřevařský průmysl. ŠPINAR - software je od 
svého vzniku aktivní na tuzemském i zahraničním trhu. Programové produkty firmy ŠPINAR 
– software úspěšně využívají jak největší nábytkářské firmy, tak malé truhlářské dílny.   
ŠPINAR - software se aktivně věnuje i podpoře výuky programových technologií na vysokých 
a středních školách. V oboru programových technologií organizuje mezinárodní soutěž 
„Studentských projektů“. Majitel společnosti ŠPINAR – software, ing. Milan Špinar k tomu 
říká: „Vizí firmy je vývoj programů tak, aby tento software poskytoval uživateli co největší 
časový prostor na kreativitu a vlastní navrhování“. Více na www.spinar.cz . 
 
 
 
MA-DONA s.r.o. 

 
 

Společnost Ma - Dona je zpracovatelem polyuretanových, polyetylénových, filtračních a 
speciálních pěn. Využití těchto polotovarů je nejenom v nábytkářském průmyslu, ale i v 
obalovém nebo automobilovém průmyslu. Ma - Dona nabízí individuální řešení i jednoduché 
desky a výseky. Pro výrobce nábytku nabízí polotovary ze standardní i studené pěny. Dále 
pěny se sníženou hořlavostí nebo viscoelastické pěny, RE pěny, polyethylenové pěny atd. 
Více na www.ma-dona.cz . 
 
 
 
 

http://www.rehau.cz/
http://www.spinar.cz/
http://www.ma-dona.cz/
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI OCENĚNÍ: 

 
 
 
ZÁŠTITU OCENĚNÍ „NÁBYTEK ROKU“ POSKYTUJÍ:  

CZECHDESIGN.CZ, CzechTrade, Design Cabinet CZ, Unie profesionálních designérů ČR 
 

        
 
 
 
2.10. vydaná tisková zpráva AČN  
Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 2.10.2020: 
Při příležitosti konání veletrhu FOR INTERIOR v Praze – Letňanech (1.10. – 4.10.2020) 
Asociace českých nábytkářů zveřejňuje předběžné výsledky o stavu nábytkářského průmyslu 
u nás. Odborný odhad produkce nábytku v České republice ukazuje, že se v letošním roce 
vyrobí téměř stejné množství nábytku jako v loňském roce. Nicméně, očekáváme mírný 
pokles. Tím bude pravděpodobně přerušen kontinuální růst objemu výroby od roku 2010. 
Český nábytek se ovšem daří úspěšně exportovat. Ukazuje to ukazatel exportní výkonnosti, 
který se oproti roku 2019 zvedne. Tuzemská spotřeba nábytku klesne, ale ne pod hodnotu 
roku 2018. I to můžeme považovat za pozitivní zprávu.  
Výkon oboru výroby nábytku byl samozřejmě, podobně jako mnoho jiných oborů zasažen 
koronavirovou krizí, vyhlášením mimořádného stavu i různými opatřeními přijatými proti 
šíření nemoci Covid 19. Jednotlivé podniky byly zasaženy různým způsobem. Firmy závislé 
na obchodní síti pocítily výpadek téměř okamžitě. Naopak ti, kteří měli nasmlouvané 
objednávky na vybavení různých typů interiéru (komerční i nekomerční) vyráběli bez 
přerušení. To je dáno výrobním zaměřením jednotlivých firem. 
Nyní se zdá, že se výpadky ve výrobě v podstatě podařilo dohnat a podnikatelé se začínají 
potýkat s problémy jako před koronavirem, jako nedostatek kvalifikovaných pracovníků atd. Z 
grafů, které jsou přílohou je patrné, že v letošním roce dojde k poklesu produkce, importu i 
exportu. Nicméně exportní výkonnost, která udává poměr nábytku vyrobeného u nás a 
následně exportovaného, vzroste. Veličina exportní výkonnosti eliminuje reexporty, tedy 
nábytek k nám dovezený a následně vyvezený. Negativním jevem je pokles spotřeby 
nábytku, který pravděpodobně v letošním roce nastane. Pro české výrobce nábytku je ovšem 
důležité, že svůj podíl na trhu posílí. Podíl importu na spotřebě klesne z 53,73% v roce 2019 
na 51,79% v roce 2020. 
Objem produkce poklesne z 47,98 mld. Kč v roce 2019 na 47,90 mld. Kč v roce 2020. 
Pozitivní je, že předpokládaný pokles je relativně malý a neklesne pod hodnotu roku 2018, 
kdy dosáhl hodnoty 46,34 mld. Kč. U exportovaného nábytku z ČR, ceny za kilogram od roku 
2017 rostou a počítáme, že vzrostou i v letošním roce na 94,26 Kč/kg. Oproti tomu cena 
importovaného nábytku bude 71,3 Kč/kg.  Nadále se projevuje trend dovozu stále levnějšího 
nábytku a lze se dohadovat, že i nábytku méně kvalitního.    
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 

http://www.nabytek-jistota.cz/
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významným partnerem pro instituce státní správy v zastupování požadavků podnikatelů z 
oboru výroby nábytku. 
 
2.10. Zaslána členům AČN tisková zpráva HK 
I dobrovolné testy na covid-19 jsou daňově uznatelné, ujišťuje Komora po konzultaci s 
ministerstvem financí. Testování zaměstnanců na koronavirus je daňově uznatelným 
nákladem nejen v případě povinných testů, ale i pokud jde o dobrovolné testování související 
s chodem firmy. Ministryně financí Alena Schillerová o tom během pracovního jednání ujistila 
Hospodářskou komoru, na kterou se v posledních týdnech s tímto problémem obraceli 
podnikatelé. Řada z nich si totiž nebyla jistá, zda tento náklad mohou skutečně z daňového 
základu odečítat. 
Podle Hospodářské komory je důležité, že podnikatelé nebudou mít v příštím roce finanční a 
administrativní problémy při podání daňového přiznání. „Je pozitivní, že po posledním 
jednání s ministryní financí můžeme do současné složité situace podnikatelů vnést alespoň 
dílčí jistotu. Firmy do dobrovolného testování investovaly statisíce až miliony korun, které 
budou moci daňově uplatnit,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 
Daňová uznatelnost dobrovolných testů na covid-19 se vztahuje také na osoby samostatně 
výdělečně činné, pokud prokážou, že testování bezprostředně souvisí s jejich podnikatelskou 
činností. „Právě OSVČ a malí živnostníci byli koronavirovou krizí a vládními opatřeními 
zasaženi nejvíce. Jistota daňové uznatelnosti i pro tuto skupinu, která často v posledních 
měsících doslova počítá každou korunu, může být z hlediska jejich dalšího podnikání velmi 
důležitá,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.  
Podnikatelům nevzniká nárok na daňovou uznatelnost testů na koronavirus v případě, že jej 
firma zaměstnanci proplatí např. jako benefit. „Typickým příkladem takové výjimky by byla 
situace, kdy je test poskytnut jako forma příspěvku zaměstnanci na dovolenou ve státech, 
které vyžadují od Čechů negativní test na covid-19. Podobný postup platí, kdyby si OSVČ 
nechala udělat test kvůli vycestování za rekreací v zahraničí. Jinak ale budou finanční úřady 
tento náklad bez problémů daňově uznávat,“ ujišťuje ministryně financí Alena Schillerová. " 
9.10. zaslána členům ačn tz hk "Vážení kolegové, 
jak jsem vám avizoval již v minulém týdnu, jsem připraven spolu s kolegy z Úřadu HK ČR 
vás informovat o aktuálním dění a nových opatřeních vlády ve vztahu k podnikatelům. V této 
souvislosti bych rád reagoval na tiskovou konferenci ministra zdravotnictví Romana Prymuly 
a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy po mimořádném jednání vlády, kde 
byly prezentovány další restrikce s významným dopadem na podnikatele. Kromě zásadních 
výstupů ze strany vládních činitelů vás chci rovněž informovat o dalších krocích a aktivitách 
Hospodářské komory ČR. 
• Od dnešní půlnocí dojde k: 
• K zákazu provozu heren a kasín. 
• K zákazu provozu a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním 
stupni základních škol). 
• K zákazu provozu umělých koupališť a veškerých wellness zařízení (pokud se 
nejedná o zdravotní služby). 
• K zákazu návštěv a prohlídek zoologických zahrad. 
• K zákazu organizace veškerých organizovaných zájmových, rekreačních a dalších 
kroužků pro děti od šesti do 18 let. 
• K omezení u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či 
klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k 
jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních bude nově 
zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech nákupních center budou moci 
sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné 
bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné 
vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí. 
• Od pondělí 12. října 2020 s platností na následujících 14 dní dojde: 
• K rozdělení žáků druhého stupně základních škol na dvě poloviny tříd, přičemž každá 
polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů. S výjimkou individuální 
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výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i 
střediska volného času a školní kluby. Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 
26. a 27. října 2020, čímž dojde k faktickému prodloužení podzimních prázdnin na celý 
týden. 
• K omezení činnosti úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po 
dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně, a až na přesně specifikované 
výjimky budou zakázány návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. 
• Ke zrušení všech kulturních, sportovních a společenských akcí, bohoslužeb, 
tanečních či spolkových akcí, a to jak amatérské, tak profesionální úrovni. To platí pro 
případy, kdy se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se 
nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, 
podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Zákaz platí také pro 
pořádání poutí, kongresů či veletrhů. Omezena bude i účast lidí na svatbách či pohřbech a 
následných hostinách, a to na 30 osob.  
• K omezení shromažďovacího práva na maximálně 500 osob, přičemž účastníci těchto 
akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň 
dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest. 
• Na mimořádné schůzi vlády byl rovněž schválen návrh novely zákona o 
nemocenském pojištění – v souvislosti s velkým množstvím karantén u dětí má být 
zaměstnaným rodičům vypláceno ošetřovné po celou dobu domácí péče o děti do 10 let. 
Oficiální sdělení Úřadu vlády ČR vč. jednotlivých přijatých usnesení vlády si můžete přečíst 
ZDE. 
• Současně vyvolám jednání s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem 
ohledně kompenzací pro všechny podnikatele, jejichž podnikatelská činnosti byla vlivem 
zavedených restrikcích zásadně omezena či dokonce znemožněna. Po vládě budeme žádat, 
aby pro tuto skupinu podnikatelů byly urychleně přijaty již osvědčené kompenzace jako např. 
odpuštění sociálního a zdravotního pojištění, odpuštění nájemného, „pětadvacítka“ pro 
OSVČ apod.  Na dané téma jsme se vyjádřili i v tiskové zprávě. 
• Do mezirezortního připomínkového řízení byl vložen materiál týkající se podpory 
podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením 
onemocnění COVID – 19 „COVID – BUS“. Na zpracování tohoto materiálu se podíleli i 
členové HK ČR a má naši podporu. 
• V tomto týdnu jsme uplatnili připomínky k novele zákona o krizovém řízení. HK ČR se 
důrazně ohradila, proti způsobu projednávání materiálu v mezirezortním připomínkovém 
řízení, kdy byla lhůta k připomínkám zkrácena na 10 pracovních dnů a předkladatel materiál 
zaslal výhradně jiným ministerstvům, samosprávním celkům a jejich asociacím, státním 
úřadům a jiným orgánům státní správy. Představitelé podnikatelů nebyli jako připomínková 
místa vůbec osloveny, a to přestože HK ČR je připomínkovým místem. Návrh přitom 
znamená především neúměrné zvýšení nejistoty podnikatelských subjektů ohrožením 
stability podnikatelského prostředí v České republice, protože novela krizového zákona bude 
umožňovat vládě využívat kompetence za stavu nebezpečí, aniž bude právní řád ČR 
obsahovat důvod a způsob vyhlášení stavu nebezpečí a vzniká tím riziko zneužití stavu 
nebezpečí. Z důvodu zachování právní jistoty HK ČR ve svých připomínkách navrhuje 
novelu krizového zákona dále neprojednávat. Hospodářská komora ČR současně 
doporučuje, aby stát přijal speciální zákonnou úpravu náhrady škody v souvislosti s 
krizovými opatřeními. Paušální náhrada škody by měla být na základě jednoduché procedury 
vyplácena těm podnikatelům, kteří se přihlásí a prokáží, že jim škoda v přímé souvislosti s 
krizovými opatřeními vznikla. Stávající standardní správní a soudní postupy by pro ty, co se 
nepřihlásí, zůstaly zachovány. 
• Poslanci (Mariana Jurečka, Jana Bartoška a další) podali návrh na nový zákon a 
úpravy zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který by měl znovu (od záři 2020 
až do června 2021) umožnit vyplácení ošetřovného po celou dobu potřeby ošetřování (ze 
zákona je za normální situace ošetřovné poskytováno jen po dobu 9 kalendářních dnů) a 
výše ošetřovného by měla být 80 % vyměřovacího základu (opět jde o zvýšení oproti 
běžnému stavu). V podstatě by mělo jít o obdobu zákona, který platil v jarních měsících 
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letošního roku. Návrh je doplněn ještě úpravami  technického charakteru – ohledně 
elektronického podávání žádostí a informací správě sociálního zabezpečení. Návrh můžete 
nalézt ZDE. Je možné, že tato poslanecká iniciativa ovlivní konečné znění výše zmíněného 
souběžného vládního návrhu novely zákona o nemocenském pojištění, která řeší obdobnou 
problematiku. 
• Poslanci předložili návrh zákona, který v obecné rovině stanoví zásady pro poskytnutí 
státní finanční pomoci při zákazu nebo omezení provozování podnikatelské činnosti 
mimořádnými opatřeními vyhlášenými v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. 
Podpora by měla směřovat na tzv. fixní náklady, za které návrh považuje např. nájemné, na 
elektřinu, vodu, topení, pojištění, náklady na půjčky a některé další. V případě zákazu 
podnikatelské činnosti navrhuje, aby stát hradil 100 % fixních nákladů, v případě omezení 
podnikatelské činnosti by měl stát hradit 50 % fixních nákladů. Návrh naleznete ZDE.  
• Co se týče konání hromadných akcí ve vztahu k rozhodování orgánů právnických 
osob (komor i spolků) se i pro období nouzového stavu (stejně jako na jaře) uplatní zákon č. 
191/2020 Sb., o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, 
tzv. Lex Covid. Tedy komory i spolky mohou rozhodovat mimo zasedání, a to písemnou 
formou nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to jejich vnitřní 
dokumenty (zejména společenská smlouva, stanovy apod.). Fyzické zasedání orgánů 
právnických osob (komor i spolků) převyšující 10 osob je zakázáno. Zároveň platí pravidla 
(opět jako na jaře) týkající se automatického prodloužení funkčního období členů orgánů, 
kterým by za účinnosti měla zaniknout funkce z důvodu plynutí času v době trvání 
mimořádných opatření.  
• V návaznosti na zaslané informace z minulého týdne upozorňujme na změnu, že se 
od pondělí 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 na základě nově přijatého krizového opatření 
zakazuje pořádání komerčních seminářů a komerčních vzdělávacích akcí nad 10 osob. 
• V rámci pravidelné komunikace a spolupráce s prof. Ladislavem Duškem, ředitelem 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), vám pro informaci přikládám také 
prezentaci s přehledem míst nákazy, zasažených kategorií provozů a povolání za září 2020 
(v příloze).  
• V návaznosti na dynamické změny v přeshraničním pohybu průběžně aktualizujeme 
informace ZDE. Poslední změny proběhly u těchto zemí: Estonsko, Finsko, Irsko, Itálie, 
Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.  
• Vzhledem k častým dotazům vás chci ujistit, že přes vyhlášení nouzového stavu na 
území České republiky, který znatelně omezuje provoz některých subjektů a aktivit, tak HK 
ČR ve spolupráci s ministerstvy nadále plně přijímá žádosti zaměstnavatelů do vládního 
programu pro zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí. Provoz a aktivita 9ti 
zastupitelských úřadů ČR v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (Bělorusko, Černá 
Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Ukrajina) zatím není 
omezena. Zaměstnavatelé a jejich nově příchozí pracovníci z ciziny musí však respektovat 
ochranná opatření ministerstva zdravotnictví, která jsou k dispozici ZDE společně s kontakty 
na kolegy z oddělení zahraniční zaměstnanosti HK ČR, kteří jsou připraveni poskytnout bližší 
informace. 
• Potřebuje vaše firma osvědčení o tom, že nemohla splnit své smluvní závazky, za což 
ji mohou hrozit sankce ve prospěch smluvního partnera, protože jí v tom zabránily okolnosti, 
jejichž vznik nemohla ovlivnit ani odvrátit (živelní pohromy, nezaviněná havárie, šíření 
nákazy apod.)? Zejména nyní v době pandemie koronaviru se řada firem dostala do potíží se 
splácením svých závazků. Hospodářská komora proto nabízí podnikatelům vystavení 
certifikátu o zásahu vyšší moci, který je ochrání před finančními a administrativními 
problémy. Jak požádat o certifikát se dozvíte ZDE. 
• Hospodářská komora pro vás také shromáždila přehled nejdůležitějších odkazů na 
webové stránky institucí, které monitorují současnou epidemiologickou situaci. V seznamu 
najdete například odkaz na aktuální vládní opatření, nejnovější informace ministerstva 
zdravotnictví, webové stránky krajských hygienických stanic, seznam odběrových míst v 
České republice, aktuality ministerstva financí, rozcestník pro podnikatele a živnostníky 
ministerstva průmyslu a obchodu a mnohé další.  
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• Reakci České komory fitness na nová vládní opatření si můžete přečíst ZDE, 
vyjádření prezidenta Asociace hotelů a restaurací k dalšímu omezování je pak k dispozici 
ZDE. 
Další stanoviska zazní v pondělí dopoledne na tiskové konferenci Hospodářské komory. 
Výsledky našich jednání i aktuální informace můžete také průběžně sledovat na 
www.komora.cz/koronavirus/ . 
 
14.10. Členům AČN zaslán přehled opatření od HK  
Vážení kolegové, dovolujeme si vás znovu oslovit v reakci na včerejší tiskovou konferenci po 
jednání vlády a upřesnit vám výklad nově prezentovaných opatření. Zároveň bychom vám 
rádi zodpověděli vaše nejčastější dotazy, představili naše stanoviska i aktivity na pomoc krizí 
zasažených podnikatelů. 
• Vláda na svém pondělním jednání rozhodla o dalších zpřísňujících opatřeních proti 
šíření koronavirové epidemie s významným dopadem na podnikatele, a to s účinností ode 
dne 14. října 2020 od 00:00 hod. (dnešní půlnoci) do 3. listopadu 2020. 
• Zákaz shromažďování nad 6 osob 
Zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb 
nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou: 
o zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, 
o osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
o osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto 
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, 
Zároveň platí, že osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou 
účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry. 
Tento zákaz se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, 
spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky. 
Zákaz se naopak nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů 
veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se 
konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 
100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý 
z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. 
Zákaz se také nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do 
registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných 
nejpozději následujícího dne. Pro tento účel však platí zákaz přítomnosti veřejnosti v 
provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00  - 06:00 hod. 
• Zákaz všech hudebních, divadelních a jiných uměleckých akcí 
Zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně 
cirkusů a varieté, dále společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s 
výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou 
mateřských škol, dále se zakazují poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací 
akce, veletrhy, provoz heren a kasin, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech 
staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, 
tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center,  
provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence 
a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se 
nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, návštěvy a 
prohlídky zoologických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, 
hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, 
provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na 
činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou 
zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na 
vyučování. 
• Uzavření restaurací, barů a klubů 
Do restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení nebudou smět chodit zákazníci, bude 
možné je obsloužit pouze přes výdejní okénko, ale jen do 20. hodiny. Výjimku budou mít 
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pouze hotelové restaurace pro hotelové hosty a svatební a smuteční hostiny. Zavřít musí 
všechny hudební, taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky. Na veřejnosti bude 
zcela zakázáno konzumovat alkoholické nápoje. 
V případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. 
výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny 
a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na 
veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 
2 metry, nejde-li o členy domácnosti. 
• Uzavření škol i ZŠ 1. stupně do 2. listopadu 
Ke změnám dojde i v provozu školských zařízení. Po razantním omezení teoretické výuky na 
vysokých a středních školách budou od 14. října zcela uzavřeny i školy základní, družiny a 
školské kluby. Školy se otevřou 2. listopadu. Co se týká ošetřovného, zůstane na 60 
procentech, ale s minimem 400 korun denně. 
• Výuku pro děti kritické infrastruktury mají zajistit kraje 
Krajští hejtmani a pražský primátor ale dostali od vlády za úkol zajistit výuku pro děti 
zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného 
záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a sociálních 
služeb, aby nebyl ohrožen chod kritické infrastruktury a zdravotnických a sociálních zařízení. 
• Vrácení vstupného na akce 
Vláda schválila také návrh novely zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí. Novela 
prodlužuje časovou působnost zákona, který umožňuje pořadatelům odložit vrácení 
vstupného na akce, které se měly uskutečnit po dobu účinnosti novely, ale kvůli probíhající 
epidemii musely být zrušeny, až do 30. září 2021. 
Kompletní znění včetně regulace nepodnikatelských subjektů nalezete ZDE. 
Komentář Hospodářské komory k nově ohlášeným mimořádným opatřením proti šíření 
onemocnění covid-19 si můžete přečíst ZDE. 
• Usnesením Vlády České republiky č. 996 ze dne 8. 10. 2020 a následně č. 1021 ze 
dne 12. října 2020, o přijetí krizového opatření, se ruší vzdělávací semináře realizované 
projekty OPZ.  Od 8. 10. 2020 do 31. 12. 2020 (s možností dalšího prodloužení) umožní 
řídící orgán MPSV realizátorům projektů s jednotkovými náklady zaměřenými na další 
profesní vzdělávání, podpořené ve výzvách OPZ č. 97 a 110, volnější režim původně 
stanovených specifických požadavků na realizaci. Opatření se týká pouze rušení 
plánovaných vzdělávacích akcí. Pravidla pro žadatele a příjemce v OPZ jsou k dispozici 
ZDE. Hospodářská komora ČR žádá o další rozvolnění pravidel realizace projektů, včetně 
urychleného jednání o umožnění on-line kurzů, které je závislé na schválení Evropské 
komise. Výjimka k on-line kurzům bude podle aktuálního vyjádření řídícího orgánu 
zveřejněna do 16. 10. 2020 na stránkách www.esfcr.cz s účinností od 5. 10. 2020. 
• Hospodářská komora v návaznosti na vládou přijímaná mimořádná opatření, která 
zakázala nebo výrazně omezila provoz vybraných provozoven a návazných oborů, na 
pondělní tiskové konferenci představila návrhy na kompenzace pro tato zařízení. O 
kompenzacích jsem již jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Na rozdíl 
od jarních měsíců je nyní velmi důležité, aby stát podporoval jen ty sektory, které jsou 
nejvíce omezené ve svém podnikání. Jakákoliv plošná opatření by v tuto chvíli byla 
neefektivní a pro stát také výrazně nákladná. 
Přehled návrhů na kompenzace: 
1. kompenzační bonus pro OSVČ 
2. opětovné spuštění programu COVID Nájemné 
3. obnovení programu Antivirus C 
4. prodloužení programu Antivirus A 
5. prodloužení programu Antivirus B 
6. podpora dohodářů (DPČ a DPP) 
7. obnovení moratoria na splácení úvěrů 
8. spuštění programu COVID Sportoviště 
9. spuštění COVID Eventy 
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10. spuštění kompenzačního programu pro oblast stravování 
11. spuštění kompenzačního programu pro oblast cestovního ruchu 
12. spuštění programu pro ubytování v zasažených regionech., např. v kombinaci s 
podporou krajů 
13. zvážit odklad 3. a 4. vlny EET 
14. odpuštění daní uzavřeným nebo omezeným provozům 
15. kompenzovat MSP náklady na náhradu mzdy (nemocenskou) na zaměstnance v 
karanténě 
Záznam tiskové konference je vám k dispozici ZDE (začátek v čase 5:00). Shrnutí všech 
klíčových sdělení si pak můžete přečíst v této tiskové zprávě. 
• Za významný úspěch Hospodářské komory lze považovat, že se podařilo vyjednat a 
také prosadit k projednání (doufejme i schválení) na zítřejší mimořádné schůzi vlády opatření 
řešící problematiku pracovně lékařských prohlídek. Námi předložené řešení spočívá – stejně 
jako v jarní fázi koronakrize – v nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob 
ucházejících se o zaměstnání čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení by bylo platné 
nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Pokud 
vláda zítra tento návrh skutečně přijme, nebude třeba až do konce trvání tohoto nouzového 
stavu provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a 
zajišťovat a provádět periodické prohlídky. 
• Zasíláme Vám novinky v přeshraničním pohybu vůči občanům ČR aktualizované k 
dnešnímu dni. Věnujte pozornost změnám v přeshraničním styku s Belgií, Estonskem, 
Irskem a Litvou. Například od 12. 10. 2020 mohou občané států EU a osoby v nich legálně 
pobývající vstoupit do Litvy bez nutnosti předložit při vstupu do země negativní test na 
COVID-19 ne starší než 72 hodin. Nicméně pro občany ČR platí, že musí podstoupit 14denní 
karanténu, kterou lze zkrátit na 10 dnů v případě negativního testu na COVID-19 
provedeného ne dříve než osmý den od začátku karantény na náklady cestovatele v Litvě.  
• Hospodářská komora podporuje žádost Asociace prádelen a čistíren o zařazení do 
programu státní podpory a požadavky Asociace hotelů a restaurací ČR. Zajímavý rozhovor 
ohledně nových nařízení vlády s Janou Havrdovou, prezidentkou České komory fitness a 
členkou představenstva HK ČR můžete zhlédnout ZDE. 
• Připomínám také přehled nejdůležitějších odkazů na webové stránky institucí, které 
monitorují současnou epidemickou situaci. V seznamu najdete například odkaz na aktuální 
vládní opatření, nejnovější informace ministerstva zdravotnictví, webové stránky krajských 
hygienických stanic, seznam odběrových míst v České republice, aktuality ministerstva 
financí, rozcestník pro podnikatele a živnostníky ministerstva průmyslu a obchodu a mnohé 
další.  
• Výsledky našich jednání i aktuální informace můžete také průběžně sledovat na 
www.komora.cz/koronavirus/  či na www.komoraplus.cz . 
 
9.10. AČN odeslala dopis prezidentovi HK 
Vážený pane prezidente, s rozpaky sledujeme dění ohledně přípravy a schvalování 
legislativy týkající se tzv. „kurzarbeitu“. Dění v posledních dnech nás naplňuje přesvědčením, 
že nestačí přijmout legislativu týkající se výhradně a pouze této tematiky. Podle našeho 
názoru se jedná o širší problém, jehož řešení má hlubší kořeny. Ve veřejných prohlášeních 
AČN a dopisech vládě se opakovaně objevuje následující výzva: „Nevymýšlet české uličky v 
Kurzarbeitu. Stačí podmínky opsat, jak jsou nyní nastaveny např. v Německu“. 
Vážený pane prezidente, prosíme o zvážení, zda by HK nepřeformulovala svůj požadavek ve 
věci „kurzarbeitu“ podle našeho vzoru. To by předpokládalo vytvoření fondu, kam budou 
všichni podnikatelé v ČR povinně přispívat a z tohoto fondu by se následně „kurzarbeit“ 
vyplácel. (Kdo by fond spravoval je věc další diskuse, zda by to byla HK nebo nějaká státem 
zřízená organizace je otázka dalšího jednání). Je nutné, aby legislativa ošetřila, že spuštění 
„kurzarbeitu“ nebude politické rozhodnutí. Toho lze docílit pouze odděleným fondem, kam 
budou všichni podnikatelé přispívat. Jsme názoru, že bez legislativy určující vznik fondu 
nezávislého na státním rozpočtu se vždy bude jednat o legislativního kočkopsa, který 
bohužel nebude funkční… 

http://www.komora.cz/koronavirus/
http://www.komoraplus.cz/
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15.10. zasláno členům AČN od HK 
Vážení kolegové, s radostí si vás dovoluji informovat o tom, že díky našemu společnému 
tlaku vláda vyhověla řadě požadavků na pomoc podnikatelům. Oceňuji, že členové vlády 
rychle reagovali na pondělní výzvu Hospodářské komory aktivovat programy podpory 
uzavřeným nebo omezeným provozovnám. Přestože se jedná zatím jen o část návrhů na 
kompenzace, věříme, že další požadavky budou vyslyšeny a přijaty již na páteční 
mimořádné schůzi vlády. 
• Vláda na svém středeční mimořádném jednání schválila hned několik dotačních 
programů na podporu podnikatelů a zaměstnavatelů v odvětvích, která patří mezi nejvíce 
postižené epidemií koronaviru.  
• COVID – Kultura 
Vláda rozhodla o prodloužení programu Covid – Kultura s tím, že pro podnikatele a 
umělecké a odborné technické profese v kultuře je vyhlášena druhá dotační výzva s alokací 
750 milionů korun. Podpora bude poskytována ve formě dotace ex post na marně 
vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období 
od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v 
oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020. Díky tomu mohou 
pořadatelé dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a 
až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Jeden subjekt může 
dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun. 
• Program Antivirus A bude prodloužen do konce roku jako Antivirus Plus 
Pokračovat bude i program Antivirus A, nově jako Antivirus Plus. Stát jím hradí 
zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na 
překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či 
významně omezit svůj provoz. 
Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízení vlády v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým 
stavem, dostanou na tyto zaměstnance od státu sto procent mzdových nákladů, a to zpětně 
od 1. října s tím, že ze 39 000 na 50 000 korun se zvýší maximální měsíční hranice na 
osobu. Program bude prodloužen až do konce roku 2020. 
o Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu. Do této doby měl 
zaměstnavatel nárok na 80 % nákladů na náhrady mezd, maximálně však 39 tisíc Kč na 
zaměstnance. Nově získává zaměstnavatel 100 % náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tisíc 
Kč na jednoho zaměstnance. Režim A bude trvat až do konce roku. Pozor, u zaměstnanců v 
karanténě, které rovněž pokrývá Antivirus A, nadále zůstává příspěvek státu ve výši 80 %. 
o Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na 
které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek 
vstupů), se nemění a fungovat by měl do konce října. 
o Antivirus C spočíval v zákonném odpuštění odvodů na povinné sociální pojištění pro 
malé zaměstnavatele, a to za tři měsíce (červen, červenec, srpen). 
Dle vyjádření ministryně práce a sociálních věcí bude vláda jednat o úpravách Antiviru B i C 
v blízké době. 
• Covid – Nájemné: Bude vypsána nová výzva 
Vláda prodlouží a upraví také dotační program Covid – Nájemné. Ve druhé výzvě bude k 
dispozici 1,2 miliardy korun a nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni 
podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb 
zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových 
opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v 
těchto provozovnách. Výše podpory bude činit polovinu z celkového nájemného za období 
červenec až září 2020 a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele. 
Kdo může žádat o příspěvek ve druhé výzvě programu COVID - NÁJEMNÉ: 
o Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny apod.) 
o Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky 
o Kina 
o Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy 
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o Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, 
hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a 
fitness centra 
o Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, 
bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a 
solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem 
zdravotních služeb 
o Zoologické zahrady 
o Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, 
planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel) 
o Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti 
obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména 
zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně 
přípravy na vyučování. 
• „Sedačkovné“ v programu Covid – Bus 
Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové 
dopravě. Dopravci, kteří se zajišťují například zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v 
přírodě, přišli v první polovině roku vinou pandemie a vládou nařízeného zákazu akcí a 
dalších omezení o značnou část svých zakázek. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně teď 
připravilo dotační program, který jim má kompenzovat propad tržeb. Výše podpory se bude 
odvíjet od ekologičnosti vozidla a počtu sedadel. Na program bude vyčleněna jedna miliarda 
korun. 
• Nový program pro sport: Covid – Sport II 
Vláda se rozhodla podpořit i profesionální sport a pořadatele sportovních akcí, protože i to je 
sektor, který byl tvrdě postižen dopady koronavirové pandemie. O dotaci budou moci žádat 
jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních 
akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo musely být odloženy. 
Na dotační program Covid – Sport II půjde půl miliardy korun, výše konkrétní dotace se bude 
odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz.  
Administrovat tento dotační program bude Národní sportovní agentura ve spolupráci s 
Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Bližší informace k oblastem podpory se můžete dočíst ZDE. 
• „Generální pardon“ ministryně financí 
Vláda také schválila záměr vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové vydat 
rozhodnutí, kterým hodlá prominout úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v 
období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, a promine zálohy 
na daň z příjmů právnických i fyzických osob splatné v prosinci 2020, a všechny letošní 
zálohy na daň silniční. Ministerstvo rychle dopracuje a předloží vládě také rozhodnutí o 
prominutí daně z přidané hodnoty. 
Zásadní novinkou je, že se prominutí má týkat jen těch podnikatelů, jejichž činnost byla 
bezprostředně omezena vládním nařízením. Konkrétně podnikatelů, jejichž převažující 
činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, stačí, aby 
Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně 
financí, a to i emailem. 
Jedná se o tyto obory: 
o provozování restauračních zařízení a barů, 
o provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a 
diskoték, 
o pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, 
o pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních 
hostin, 
o provozování cirkusů a varieté, 
o pořádání poutí a podobných tradičních akcí, 
o pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, 
o pořádání veletrhů, 
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o provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, 
wellness zařízení, 
o provozování zoologických zahrad, 
o provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných 
historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. 
Detailní informace k tzv. Velkému liberačnímu balíčku ke stávajícím i novým liberačním 
opatřením si můžete přečíst ZDE. 
• Bohužel musím konstatovat, že na mimořádném jednání vlády nedošlo k projednání 
opatření řešící problematiku pracovně lékařských prohlídek, tak jak jsem vám avizoval v 
úterním sdělení. Dle nových informací bude bod projednán v pondělí 19. října. Stejně tak 
pevně doufám, že dojde i ke schválení dalších kompenzací pro podnikatele a živnostníky dle 
naší pondělní výzvy vládě. O tom, které návrhy ze strany Hospodářské komory již vláda 
vyslyšela, se můžete dočíst ZDE. 
• Vzhledem k tomu, že mezi naše požadavky mimo jiné patří i obnovení moratoria na 
splácení úvěrů, budeme na dané téma jednat s představiteli státu i Českou bankovní 
asociací. O výsledcích jednání vás budeme samozřejmě informovat. 
• Z hlediska aktuálního vývoje považuji za racionální návrh Ministerstva kultury upravit 
alokaci uvedenou v usnesení vlády č. 408/2020, a to snížení objemu 110 mil. Kč na zajištění 
regionální kulturní infrastruktury v oblasti kulturního dědictví na 12 mil. Kč a přesun 98 mil. 
Kč na podporu kinematografie prostřednictvím Státního fondu kinematografie. 
• V návaznosti na časté dotazy bych rád zpřesnil stanovisko Ministerstva zdravotnictví 
k možnostem interního vzdělávání. Jsou zakázány všechny vzdělávací akce s výjimkou 
interního vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele a výlučně zaměstnancem též 
firmy. Místo konání interního vzdělávání není omezeno provozovnou zaměstnavatele. Bližší 
informace ZDE. MŠMT povolilo u rekvalifikačních programů akreditovaných na základě 
zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb. nahradit prezenční formu vzdělávání 
distanční formou za dodržení stanovených podmínek. Realizace praktické výuky je 
zakázána. Zkoušky z profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikaci nejsou 
považovány za součást vzdělávání, nezahrnují se tedy pod vzdělávací akce a jsou povoleny 
za předpokladu dodržení všech aktuálně zveřejněných opatření a nařízení vlády a 
ministerstev (např. omezení počtu osob, nošení roušek, dodržování rozestupů, desinfekce 
rukou). Rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce ČR je nutné řešit přímo s příslušným 
úřadem práce. 
• V příloze naleznete aktualizovanou prezentaci prof. Ladislava Duška, ředitele Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), ohledně vývoje epidemie COVID-19 v ČR 
včetně souhrnu hlavních statistických ukazatelů k 10. říjnu 2020. 
• Včera jsme na webových stránkách publikovali tiskovou zprávu České svazu pivovarů 
a sladoven. Ten vyčíslil, že každý týden, kdy jsou restaurace uzavřené, vznikají pivovarům 
škody v průměrné výši 250 milionů korun za neprodané pivo. Dále jsme uveřejnili výzvu 
vládě Asociace prádelen a čistíren. Ta respektuje vládní opatření, jejichž cílem je zastavení 
rychlého nárůstu šíření COVID-19. Zároveň však nyní považuje za nezbytné diskutovat s 
podnikateli, které tvrdé restrikce připravují o obživu. Prádelny a čistírny nemusely být ani na 
jaře, ani nyní z rozhodnutí vlády uzavřeny. Jejich odbyt však závisí na fungování oborů, které 
jsou současným děním postiženy nejvíce. Oceňuji i práci dalších oborových společenstev i 
krajských a okresních hospodářských komor. 
• Výsledky našich jednání i aktuální informace můžete také průběžně sledovat na 
www.komora.cz  a na www.komoraplus.cz ." 
 
21.10. vydaná tisková zpráva AČN: Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) 
ze dne 21.10.2020, plošné zavření obchodů s nábytkem nedává v boji proti koronaviru 
smysl!  
Nezaměňujme tvrdý postup proti koronaviru za bezhlavý přístup! Zavřít obchody, 
showroomy, designérská interiérová studia, kde se za den vystřídá pět až deset zákazníků je 
holý nesmysl. Je to nezodpovědná marketingová akce, která má ospravedlnit neschopnost 
reálně uvažovat a vyvolat strach!  

http://www.komora.cz/
http://www.komoraplus.cz/
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AČN reaguje na včerejší zprávu nejčtenějšího on-line portálu v České republice „SEZNAM 
ZPRÁVY“. Podle zde zveřejněného článku „Prymula navrhne uzavřít služby a obchody. 
Nechat chce jen potraviny a drogerii“ má dojít k plošnému uzavření všech obchodů. Viz celý 
článek: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prymula-navrhne-uzavrit-obchody-a-
kadernictvi-125306#dop_ab_variant=0&dop_req_id=bF2aH1ezoc4-
202010202107&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_ca
mpaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz   
AČN považuje takový postup za naprosto nesystémový. Showroomy a obchody s nábytkem 
mají mnohdy i tisíce metrů čtverečních a dodržovat zde dvou i více metrové rozestupy proto 
není problém. Jde pouze o to se nad problémem řádně zamyslet a stanovit přísná hygienická 
opatření, aby se v takto prostorných a dobře větraných prostorech koronavirus nešířil. 
V uvedeném článku se dále píše: „Ačkoliv Prymula po svém nástupu do funkce slíbil, že 
přijde se systematickými opatřeními, která nechá vždy aspoň dva týdny působit, aby je bylo 
možné vyhodnotit, volí nyní cestu náhlých nových příkazů, jimiž postupně omezuje pohyb a 
zpřísňuje hygienická opatření“. Pokud je ovšem navržen lock down provozů, kde se lidé 
potkávají v naprosto omezeném počtu, je to v rozporu se zdravým úsudkem. AČN již koncem 
září zaslala své stanovisko k rukám ministra zdravotnictví, kde jej před unáhlenými kroky 
varovala.  
Řádnými členy Asociace českých nábytkářů jsou společnosti zaměřené na výrobu nábytku, 
které dbají na své renomé a drží se zásad poctivého podnikání. Členové AČN jsou vázáni 
morálním kodexem člena. 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 . Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro 
zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku. 
 
22.10. zaslaná zpráva členům AČN 
Vážení členové AČN, Mnozí máte showroomy a vlastní prodejny. Dnes dopoledne jsem se 
dojel podívat jak vypadá zákaz maloobchodního prodeje. XXXLutz, IKEA, Sconto – zavřeno. 
(IKEA vydávají on line objednávky, Lutz objednané a zaplacené zboží) OBI, Baumax, 
Hornbach – mají otevřeno pro podnikatele a živnostníky. Pokud přijedete, na mobilu se 
najdete ve výpisu, tak vás pustí dovnitř – jestli vůbec chtějí občanku, nevím. (Dovolím si 
poukázat, že Baumax prodává nábytek z Polska na několika tisících čtverečních metrech…) 
Dovolujeme si upozornit na možnost velkoobchodního prodeje, tedy pokud přijde nakupovat 
někdo, kdo má IČO... Velkoobchod je povolen bez omezení. 
https://twitter.com/profesorPrymula/status/1318862574151192577?s=20  
Dnes zašleme dopis na Ministerstvo průmyslu a obchodu s dotazem, zda je nábytek domácí 
potřebou? Podle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1079 o 
přijetí krizového opatření, se zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v 
provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: ...prodejen domácích potřeb a železářství... 
Podle pravidla: „Je-li jídelní stůl v domácnosti potřebným, je tedy domácí potřebou…“ 
Máme za to, že dokud nebude přesně specifikováno, co to je prodejna s domácími 
potřebami, je vše nejasné. 
 
22.10. zaslán dotaz na  ministra průmyslu a premiéra 
Vážený pane premiére, dovolte nám prosím se Vás zeptat, zda je nábytek domácí potřebou? 
Podle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí 
krizového opatření, se zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v 
provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: ...prodejen domácích potřeb a železářství... 
Podle pravidla: „Je-li jídelní stůl v domácnosti potřebným, je tedy domácí potřebou…“ Máme 
za to, že dokud nebude jinak specifikováno, je prodejna s domácími potřebami i jakákoliv 
prodejna nábytku, která nabízí nábytek pro využití v domácnosti. Tedy domácí potřebu. 
Stejně tak je možné chápat i showroom s nábytkem pro použití v domácnosti, interiérové 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prymula-navrhne-uzavrit-obchody-a-kadernictvi-125306#dop_ab_variant=0&dop_req_id=bF2aH1ezoc4-202010202107&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prymula-navrhne-uzavrit-obchody-a-kadernictvi-125306#dop_ab_variant=0&dop_req_id=bF2aH1ezoc4-202010202107&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prymula-navrhne-uzavrit-obchody-a-kadernictvi-125306#dop_ab_variant=0&dop_req_id=bF2aH1ezoc4-202010202107&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prymula-navrhne-uzavrit-obchody-a-kadernictvi-125306#dop_ab_variant=0&dop_req_id=bF2aH1ezoc4-202010202107&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
http://www.nabytek-jistota.cz/
https://twitter.com/profesorPrymula/status/1318862574151192577?s=20
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studio s nábytkem pro použití v domácnosti atd. Prosíme o zprávu v co nejkratší možné 
době. Do doby, než budeme znát Vaši odpověď, doporučili jsme našim členům, kteří mají 
showroomy a obchody s nábytkem, přistupovat k USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 21. října 2020 č. 1079 jako k výjimce v tomto usnesení uvedené pro prodejny 
domácích potřeb a železářství. 
V případě dalších dotazů jsme jako Asociace českých nábytkářů připraveni s Vámi úzce a 
aktivně spolupracovat. 
 
22.10. prohlášení představenstva zasláno členům AČN 
Prohlášení představenstva Asociace českých nábytkářů (AČN). Podle názoru 
představenstva (AČN) je nábytek domácí potřebou. („Je-li jídelní stůl, skříň, židle postel, 
pohovka, police a jiné předměty nazývané nábytek v domácnosti potřebným, je tedy tento 
nábytek domácí potřebou…). Prodejny s nábytkem jsou z logiky věci, prodejny domácích 
potřeb. Podle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1079 o 
přijetí krizového opatření, se zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v 
provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: ...viz výčet… prodejen domácích potřeb a 
železářství ...viz výčet… Pokud nebude vládou nebo příslušnými státními orgány jinak 
specifikováno, je prodejna s domácími potřebami jakákoliv prodejna nábytku, která nabízí 
nábytek pro využití v domácnosti, stejně jako showroom s nábytkem pro použití v 
domácnosti, interiérové studio s nábytkem pro použití v domácnosti atd. 
 
23.10. zaslaná informace členům AČN 
Dnes ráno se tajemník účastnil videokonference s Hospodářskou komorou – rozvolňování 
nelze nyní očekávat – spíše naopak. Prvním signálem, že se opatření uvolňují bude, že 
půjde první stupeň do školy… 
 
26.10. členům zaslán návrh Brand and Stories  
Dobrý den, na základě spolupráce s časopisem Brands&Stories Vám zasílám speciální 
nabídku prezentace pro členy AČN. 
B2B odborný magazín Brands&Stories už 11 let vypráví příběhy značek, představuje jejich 
filozofie a novinky. Pro připravované zimní vydání nabízí jedinečnou příležitost prezentovat 
se prostřednictvím AČN v těchto nesnadných časech za speciální ceny. Jedna strana vč. 
redakčního i grafického zpracování je za …info AČN… tis.Kč plus DPH a dvoustrana za 
…info AČN… tis.Kč plus DPH. (Ukázky v příloze) K tomu jako bonus si můžete určit 50 
adres příjemců, kterým na vlastní náklady časopis s Vaší prezentací vydavatelství zašle. 
Nabídka platí do konce října. 
Vydavatelka, Blanka Bukovská k tomu uvádí: „Tištěná média hrají důležitou roli při budování 
důvěry ke značce, protože se jich dotýkáme rukama. Hmat je totiž náš smysl pro pravdu a 
my tomu věříme. Je prokázáno, že společnosti, které utrácejí nadprůměrně za tištěnou 
reklamu, mají o 70 % vyšší věrnost ke své značce. Také je faktem, že informace z tišteného 
média se uchovává v dlouhodobé paměti, z čehož lze vyvodit, že až bude mít čtenář potřebu 
zabývat se nabídkou licencí, vybaví se mu, že četl právě o Vás.“ 
Právě vyšlo podzimní vydání B2B magazínu Brands&Stories, které si můžete prohlédnout v 
elektronické verzi zde.  (V krátkosti o magazínu – vychází 4x do roka v tištěné formě a je 
distribuován na marketingové manažery, majitele a ředitele firem z nejrůznějších oborů. 
Prezentaci Vaší značky tak dostane přímo na stoly ekonomicky silnější cílové skupiny). 
 
26.10. zasláno členům AČN "Podnikatelé vyzvali ministerstvo práce ke změně 
přístupu za zanedbatelná porušení podmínek programu Antivirus“ 
25. října 2020 – Hospodářská komora České republiky adresovala Ministerstvu práce a 
sociálních věcí osm námětů k prodloužení programu Antivirus B. Podnikatelé po ministerstvu 
práce mimo jiné požadují, aby v podmínkách čerpání podpory zrušilo zákaz výpovědi 
zaměstnanci, umožnilo čerpat prostředky také odštěpným závodům nebo aby upustilo od 
svého přepjatého formalismu při posuzování porušení podmínek programu, kvůli kterému 
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musí podnikatelé státu vracet peníze vyplacené zaměstnancům, aniž by byla státu 
způsobena škoda.  
Hospodářská komora posledně zmiňovaným námětem reaguje na případy, kdy stát po 
zaměstnavatelích vyžaduje vrácení všech prostředků v plné výši vyplacených v programu 
Antivirus kvůli formálním pochybením. Příkladem je, že zaměstnavatel odvody zaplatil až 
poté, co obdržel podporu od státu. Kdo ustanovení programu Antivirus přehlédl a odvody 
zaplatil později, byť jen o jeden den, musí teď již zaměstnancům vyplacené peníze 
poskytnuté ze státní pomoci vrátit zpět státu.  
Podle Hospodářské komory by měl úřad práce a státní orgány navazující na vymáhání 
prostředků v prvé řadě zohlednit účel programu, kterým je udržení zaměstnanosti v podniku, 
nutné k tomu samozřejmě je, aby zaměstnavatel nezkrachoval jen kvůli formalismu úřadů. A 
to zejména v případech, kdy zaměstnavatel zjednal nápravu ještě před zjištěním kontrolních 
orgánů o takovém porušení podmínek programu. 
Hospodářská komora také navrhuje, aby stát z podmínek nároku na čerpání pomoci vyškrtl 
zákaz výpovědi. Stát by tím podle Hospodářské komory mohl reagovat na zmrazený trh 
práce, kvůli čemuž nemůžou najít zaměstnance zaměstnavatelé, kteří pomoc od státu 
nečerpají a stěžují si na to, že pracovní místa jsou skrze program Antivirus udržována uměle. 
Zrušit zákaz výpovědi je podle Hospodářské komory kompromisem k uvolnění pracovního 
trhu, který umožní méně bolestný přechod zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k 
druhému.  
V současnosti totiž platí, že pokud dají zaměstnanci výpověď, nemohou zaměstnavatelé 
čerpat žádný program, a ještě musí zaměstnanci hradit mzdové náklady za tři až 5 měsíců, 
tedy za výpovědní dobu a odstupné. Pokud ministerstvo návrhu Hospodářské komory 
vyhoví, bude nezbytné, aby úřady práce ve spolupráci s podniky obou skupin začaly co 
nejdříve domlouvat převody zaměstnanců mezi firmami a zajistily zaměstnancům, kteří jsou 
u původní firmy ještě na Antiviru, jejich přípravu na případné nové pozice v nových firmách. 
V osmi námětech Komora doporučuje ministerstvu také odstranit diskriminační opatření z 
května 2020, které vyřadilo speciálně odštěpné závody z nároku na čerpání peněz na 
zaměstnance.  
Hospodářská komora úředníky ministerstva upozornila, že zaměstnanci odštěpných závodů 
nejsou zaměstnanci druhé kategorie a mají mít stejný nárok na ochranu před ztrátou 
zaměstnání jako ostatní zaměstnanci. Ministerstvo k vyloučení zaměstnanců těchto podniků 
z programu Antivirus zřejmě přikročilo z toho důvodu, že je pro něj obtížné určit úhrn veřejné 
podpory poskytované podniku různými členskými státy. Podle Hospodářské komory to ale 
lze minimálně na úrovni zahraničních firem se sídlem v členském státě EU snadno řešit 
prohlášením zaměstnavatele. 
 
27.10. vydána tisková zpráva AČN: Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů 
(AČN)  ze dne 27.10.2020, reakce na dnes projednávaný zákon zavádějící kvóty na 
české potraviny, který je ve Sněmovně ve druhém čtení!  
Nejčerstvější čísla ukazují, že českým výrobcům nábytku se daří dobře, jsou však pod 
velkým konkurenčním tlakem. V případě, že začne platit pozměňovací návrh zákona, který si 
klade za cíl zvýšení soběstačnosti Česka v oblasti produkce potravin a stanovuje minimální 
povinný podíl českých potravin v maloobchodních prodejnách, jejichž rozloha je větší než 
400 metrů čtverečních by podobný zákon uvítali i čeští výrobci nábytku. Jsou to zejména 
velké nadnárodní řetězce s velkoplošnými prodejnami, kteří jsou hlavními importéry nábytku 
do České republiky. Zákon v podobném znění jako je navržen u českých potravin by v 
případě specializovaných řetězců s nábytkem upevnil postavení tradičního průmyslu v České 
republice.  
AČN reaguje na včerejší zprávu nejčtenějšího on-line portálu v České republice „SEZNAM 
ZPRÁVY“. Podle zde zveřejněného článku „Kvóty na české potraviny jsou zpět. Znamenají 
zdražení i menší nabídku“ je na stole návrh zákona ukládající maloobchodům nad 400 m2 
nabízet nejméně 65% zboží českého původu. Viz celý článek:  
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kvoty-na-ceske-potraviny-jsou-zpet-znamenaji-
zdrazeni-i-mensi-nabidku-126182#dop_ab_variant=0&dop_req_id=yIqTrHR26CG-

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kvoty-na-ceske-potraviny-jsou-zpet-znamenaji-zdrazeni-i-mensi-nabidku-126182#dop_ab_variant=0&dop_req_id=yIqTrHR26CG-202010262132&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kvoty-na-ceske-potraviny-jsou-zpet-znamenaji-zdrazeni-i-mensi-nabidku-126182#dop_ab_variant=0&dop_req_id=yIqTrHR26CG-202010262132&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
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202010262132&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_ca
mpaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz   
Ačkoliv AČN považuje takovou legislativu za zvláštní, tak skutečnost, že se návrh dostává již 
do druhého čtení v Poslanecké sněmovně ukazuje, že je potřeba jej brát vážně. Argumenty, 
proč by zákon ukládající kvóty na český nábytek měl platit jsou stejné jako v případě českých 
potravin. Navíc je zde ovšem velmi významný argument pro stanovení stejných podmínek. 
AČN se ptá: „Proč by měla mít jedna podnikatelská skupina zvýhodnění oproti druhé? Jsou 
čeští výrobci potravin důležitější než výrobci nábytku? Je práce zaměstnanců v 
potravinářských provozech náročnější než v nábytkářských provozech? Je výroba potravin 
pro ekonomiku země důležitější než výroba nábytku?“ Odpověď je zcela jednoznačná: „Není! 
Výroba nábytku je stejně důležitá jako výroba automobilů, strojírenských produktů, 
elektroniky atd. Není tedy žádný důvod zlepšovat podmínky jedné podnikatelské skupině“. 
Co by ovšem pro české nábytkáře oproti českým výrobcům potravin rozhodně nebyl 
problém, je naplnit minimální 65% kvótu, tedy zaručit, aby 65 procent nabízeného nábytku v 
obchodech bylo zaručeně českého původu. Je pravděpodobné, že takovýto zákon by v praxi 
přinesl i zlepšení kvality nabízeného nábytku v řetězcích, jelikož značná část současného 
sortimentu je importovaná a kvalita pokulhává. 
O Asociaci českých nábytkářů: 
Řádnými členy Asociace českých nábytkářů jsou společnosti zaměřené na výrobu nábytku, 
které dbají na své renomé a drží se zásad poctivého podnikání. Členové AČN jsou vázáni 
morálním kodexem člena. 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 . Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro 
zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku. 
 
27.10. Zasláno členům AČN: Změny v usnesení vlády: Vláda nevyjmula ze zákazu 
maloobchodního prodeje prodejny domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí 
potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny (usnesení č. 1103). 
Nicméně velkoobchodní (B2B) prodeje i nadále možný. 
Ti, kdož prodávají prostřednictvím vlastních Showroom mohou nadále v souladu s 
usnesením vlády č. 1102 II. 1. se setkávat s architekty a zprostředkovateli obchodu pro 
koncové zákazníky. Nábytkář a jeho prodavač může chodit do práce a architekt může z 
důvodu výkonu podnikatelské činnosti cestovat. Osobám, které nejsou účastníky B2B vztahu 
neumožnit do Showroomu vstup. Tímto nebude SR veřejným místem, ale vnitřním prostorem 
firem. 
 
27.10. dopis AČN na úřad vlády   
Vážený pane premiére, na základě reakcí našich členů, dovolte nám prosím požádat, aby 
Vaše vláda nedopustila zmrazení ekonomiky ve smyslu povinného uzavření výrobních 
podniků. Jsme přesvědčeni, že by tímto byly způsobeny nedozírné ekonomické škody. 
Navrhujeme, aby bylo kontrolováno dodržování hygienických opatření. Je možné nechat část 
administrativních pracovníků na home office atd.  Pokud by naše výrobní firmy nebyly 
schopny dodávat výrobky včas mnozí se dostanou do existenčních problémů. 
V případě dalších dotazů jsme jako Asociace českých nábytkářů připraveni s Vámi úzce a 
aktivně spolupracovat. 
 
27.10. TZ HK poslána členům AČN: TISKOVÁ ZPRÁVA: Vláda při rozhodování o 
prodloužení programu Antivirus B nezohlednila problémy s jeho aplikací v praxi. 
27. října 2020 – Hospodářská komora oceňuje, že se vláda rozhodla do konce letošního roku 
prodloužit program Antivirus B, prostřednictvím kterého je zaměstnavatelům poskytován 
příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. Náhrada mzdy přitom 
odpovídá 60 až 100 % průměrného výdělku podle toho, zda zaměstnanci nepracují kvůli 
nařízené karanténě nebo péči o děti u významné části jejich spolupracovníků, či se u firmy 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kvoty-na-ceske-potraviny-jsou-zpet-znamenaji-zdrazeni-i-mensi-nabidku-126182#dop_ab_variant=0&dop_req_id=yIqTrHR26CG-202010262132&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
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omezila dostupnost surovin nebo snížila poptávka po zboží a službách vlivem vládou 
přijatých opatření. Vláda ale navzdory problémům s aplikací programu v praxi neupravila 
jeho parametry, kvůli čemuž bude trh práce nadále paralyzován, na náhradu mezd 
nedosáhnou zaměstnanci odštěpných závodů nebo bude nadále úřady vynucováno na 
zaměstnavatelích formalistické plnění podmínek programu, aniž by přikládaly důraz spíše na 
účel poskytnutých prostředků.  
Prodloužení programu Antivirus B bez zapracování úprav reagujících na praxi je podle 
Hospodářské komory signálem, že vláda nedostatečně zohledňuje oprávněné výhrady. Kvůli 
tomu budou nadále na jedné straně podporovány podniky, které by se ocitly v existenčních 
potížích i bez vládních restrikcí, na straně druhé budou nadále diskriminováni zaměstnanci 
vybraných podniků, kteří nebudou mít nárok na pomoc jen proto, že stát se obává zvýšené 
administrace. 
Hospodářská komora v minulých dnech v osmi námětech navrhla resortu práce, aby 
ministerstvo umožnilo čerpat prostředky odštěpným závodům, jejichž zaměstnanci jsou z 
nároku na udržení pracovního místa neodůvodněně vyloučeni. Zároveň požádala, aby 
upustilo od svého přepjatého formalismu při posuzování porušení podmínek programu, kvůli 
kterému musí podnikatelé státu vracet peníze vyplacené zaměstnancům, aniž by způsobili 
nějakou faktickou škodu. 
Hospodářská komora upozorňuje, že program Antivirus zmrazil tuzemský trh práce, kvůli 
čemuž zaměstnanci s vhodnou kvalifikací nyní chybí jiným zaměstnavatelům, kteří by jejich 
dovednosti a zkušenosti využili. Stát podle nich udržuje na kapačkách i pracovní místa, která 
poté, co Antivirus skončí, budou stejně zrušena. 
Hospodářská komora proto ministerstvu práce navrhla cestu, jak pracovní trh uvolnit. 
Navrhla, aby stát zrušil podmínku programu Antivirus, podle níž je zakázáno čerpat peníze 
na pracovní místo ve výpovědní lhůtě. V současnosti totiž platí, že pokud zaměstnavatel dá 
zaměstnanci výpověď, nemůže čerpat peníze ze žádného programu, a ještě musí hradit 
mzdové náklady za tři až pět měsíců, tedy za výpovědní dobu a odstupné. 
 
28.10. zasláno členům AČN "COVID nájemné bude k dispozici dalším oborům, 
schválila vláda 
Aktualizace: 27.10.2020 21:15 Vydáno: 27.10.2020, 15:44 
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/covid-najemne-bude-k-dispozici-dalsim-oborum-
schvalila-vlada/1951140  Pokračování programu COVID nájemné se rozšířilo o další odvětví. 
Žádat o dotaci na komerční nájem budou moci i prodejci nábytku, koberců, sázkové 
kanceláře nebo někteří prodejci v tržnicích. Návrh na rozšíření podpůrného programu dnes 
schválil kabinet. V tiskové zprávě to uvedl úřad vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu k 
dnešku u programu eviduje 7368 žádostí za téměř 800 milionů korun, sdělila ČTK mluvčí 
resortu Štěpánka Filipová. 
MPO připravilo druhou výzvu programu COVID nájemné v polovině října v souvislosti s 
postupným zpřísňováním opatření proti koronaviru. Už minulý týden vláda program otevřela 
dalším podnikatelům, kteří museli kvůli vládním nařízením uzavřít nebo výrazně omezit 
provoz. Dnes okruh žadatelů kabinet rozšířil podruhé. 
Stát prostřednictvím programu přispěje za červenec, srpen a září 50 procenty na nájem. 
Proti jarní výzvě programu odpadla podmínka slevy 30 procent od pronajímatele. Stále ale 
platí to, že při podání žádosti musí zájemce o dotaci doložit uhrazení alespoň poloviny 
nájmu. Maximální suma, o kterou je možné žádat, činí deset milionů korun. Podpora z první 
a druhé výzvy se nesčítají. Na program se ale vztahuje tzv. dočasný rámec stanovený 
Evropskou komisí. Jde o maximální sumu, kterou může jeden žadatel získat z veřejné 
podpory. Její výše byla stanovena na 800.000 eur (asi 21 milionů Kč). Do dočasného rámce 
spadají programy COVID ubytování či COVID lázně. 
MPO žádosti o příspěvek na nájem přijímá od 21. října, program bude otevřený do 21. ledna. 
Vyčleněno na něj bylo původně 1,2 miliardy korun. Vláda ale minulý týden s prvním 
rozšířením okruhu žadatelů zvýšila sumu na tři miliardy korun, upozornila Filipová. 
Podnikatelé k dnešku podali 1131 žádostí za zhruba 117 milionů korun. Z nich úředníci podle 
Filipové vrátili k dopracování 93 žádostí za asi 12 milionů korun. Na konečné schválení čeká 
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přibližně 1000 žádostí za 105 milionů korun. Dalších více než 6000 žádostí za 678,2 milionu 
korun je v on-line informačním systému ministerstva rozpracovaných. 
V České republice od 22. října platí zákaz maloobchodního prodeje a služeb. Výjimku mají 
potraviny, drogerie, lékárny nebo květinářství. Výjimku vláda počínaje středou zrušila 
prodejnám nábytku, koberců či jiných podlahových krytin. Zavřené musejí být i sázkové 
kanceláře. Konat se nebudou moci ani trhy kromě prodeje potravin na farmářských trzích. 
Maloobchody s výjimkou budou muset od středy zavírat nejpozději ve 20:00, o nedělích 
nebudou moci otevřít. Ze služeb mohou dále fungovat servisy, odtahy vozidel či pohřební 
služby. 
Restaurace, bary a kluby jsou zavřené od 14. října. Občerstvení mohou mezi 06:00 a 20:00 
prodávat přes výdejní okénka. Fitness centra, posilovny, vnitřní bazény, sauny, wellness, ale 
také zoologické zahrady musely provoz přerušit už 9. října. Galerie, hrady, zámky, muzea, 
kina a divadla nefungují od 12. října. Konat se nemohou koncerty, poutě, veletrhy či 
kongresy. Opatření by měla zatím platit do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. 
Vláda však dnes schválila, že požádá Sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav o měsíc 
do 3. prosince. Poslanci by se návrhem měli zabývat v pátek. 
 
30.10. bezplatná poradna pro členy HK i AČN: TISKOVÁ ZPRÁVA 
Hospodářská komora obnovuje bezplatnou poradnu pro podnikatele… 
Praha, 27. října 2020 – Vzhledem ke stále přísnějším protipandemickým opatřením vlády 
eviduje Hospodářská komora rostoucí zájem firem o odborné poradenství. Právě proto se 
svými partnery obnovila bezplatnou poradnu, díky níž mohla už během jarních měsíců 
zodpovědět bezmála 3 000 podnikatelských dotazů. Odpovědi budou podnikatelům 
zajišťovat právní experti Hospodářské komory a týmy partnerských právních kanceláří. 
„Jsem velmi rád, že naši partneři, s nimiž jsme spolupracovali na poradenství už na jaře, 
neváhali a i v této složité době opět nabídli spolu s Komorou českým podnikatelům 
pomocnou ruku. Právě poradna byla firmami jednou z nejlépe hodnocených aktivit, které 
Hospodářská komora firmám letos poskytovala,“ říká prezident Hospodářské komory 
Vladimír Dlouhý. 
Nabídku na spolupráci s Hospodářskou komorou na obnovené poradně přijali partnerské 
právní kanceláře ARROWS, Becker & Poliakoff, HAVEL & PARTNERS, Frank Bold Advokáti, 
MELKUS KEJLA & PARTNERS, AK Němec, Bláha & Navrátilová, PRK Partners, VIA IURIS, 
AK VINDICTA i společnost NEWPS.CZ, která poradně poskytla technologické řešení a celý 
systém spravuje. 
Dotazy podnikatelů jsou pro Hospodářskou komoru mj. cenným zdrojem informací a podnětů 
pro jednání se státní správou. „Konkrétní zkušenosti se zvládáním pandemie z praxe jsou 
ideální nástrojem, díky němuž může Hospodářská komora efektivně a cíleně vyjednat 
podnikatelům zasaženým opatřeními proti koronaviru odpovídající státní pomoc. Často tak 
můžeme odhalit například oblasti ekonomiky, které žádný ze záchranných projektů 
nepokrývá,“ dodává Dlouhý. 
Největší část dotazů už během jara Hospodářská komora evidovala od podnikatelů, kteří si 
např. nebyli jistí, zda mohou mít otevřeno, nebo nikoliv. Mnoho firem potřebovalo také 
konkrétní informace ke kompenzacím nebo vládním programům, např. Covid-nájemné, 
záruční program Covid III apod. Další informace k poradně naleznete ZDE, své dotazy 
mohou podnikatelé směřovat na mail poradna@komora.cz . 
 
30.10. komentář k současné situaci   
Vážení členové AČN, dnes ráno tajemník absolvoval více než hodinovou on-line koordinační 
poradu Hospodářské komory k aktuální koronavirové situaci a jejím dopadům na 
podnikatele. Přítomen byl prezident Dlouhý a vedení HK, hlavním hostem byl prof. RNDr. 
Ladislav Dušek PhD., který představil podrobné grafy vývoje epidemie a zejména se zaměřil 
na několik posledních dní – cca týden. Konstatoval, že opatření ze 14.10. se začínají 
pravděpodobně projevovat. Růst počtu nakažených se zpomaluje nebo zastavuje. Snížila se 
hodnota reprodukčního čísla, je možné, že včera bylo 1,13. Aktuální vývoj neukazuje na 
vysoce rizikové scénáře. Nicméně může být odhadem 400 až 500 tisíc nakažených. A vývoj 
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se může každým dnem změnit. Situace každopádně není dobrá. Dále pan profesor 
konstatoval, že rozhodující budou výsledky pondělí, úterý a středy – pokud čísla budou růst – 
je na stole totální lock down.  
Prezident Dlouhý: Totální lock down není vyloučen. Navzdory ujišťování nového ministra 
zdravotnictví. 
(Některé poradní skupiny, jako Asociace bank nebo NERF doporučují daňově a dotačně 
podpořit home office. HK k tomu nemá zatím názor, ale pan Vrbík, tajemník HK varuje před 
dalšími výdaji státu…) 
 
30.10. TZ AČN: Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 30.10.2020, 
tvrdý lock down není řešením!  
Pandemie koronaviru tvrdě zasáhla celý svět i Českou republiku. Nejčerstvější čísla ukazují, 
že v posledních týdnech je ČR zasažena více než ostatní země. Názorů na řešení je mnoho. 
AČN ovšem upozorňuje na ekonomické i lidské dopady navrhovaných opatření. Apelujeme 
na to, aby opatření byla přijímána rozumně a citlivě s ohledem na jejich skutečnou 
hygienickou účinnost. Zmrazit ekonomiku při druhé vlně Covidu? A při třetí, čtvrté, šesté a 
dalších vlnách opět? To je hysterická odpověď. Nebude ovšem prospěšná stovkám 
podnikatelů a desítkám tisíc zaměstnanců v našem odvětví.     
AČN reaguje na zprávu on-line portálu „SEZNAM ZPRÁVY“. Podle zde zveřejněného článku 
je lepší nyní zcela zavřít ekonomiku: „Zamrazilová: Čím dříve tvrdý lockdown, tím lépe. 
Nakonec může být levnější“. Viz celý článek:  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cim-
drive-tvrdy-lockdown-tim-lepe-nakonec-muze-byt-levnejsi-rika-ekonomka-zamrazilova-
126730#utm_content=freshnews&utm_term=eva%20zamrazilov%C3%A1&utm_medium=hin
t&utm_source=search.seznam.cz  
Takové úvahy jsou nezodpovědné hazardování s lidskými osudy. Ačkoliv je paní ekonomka 
Eva Zamrazilová respektovanou odbornicí, ve svých vyjádřeních (viz článek) se 
pravděpodobně mýlí. Paní ekonomka neříká, jestli v dalších vlnách se má opět kompletně 
zastavit celá ekonomická produkce. Z vyjádření můžeme mít pocit, že po prodělání současné 
epidemie vše skončí a již nepřijdou žádné další vlny nákazy. Jako bychom měli po prodělání 
současné vlny zůstat imunní. Tak tomu bohužel není. 
V nynější situaci je potřeba zachovat chladnou hlavu a nepřestávat počítat s tím co přijde až 
pandemie zeslábne. I v budoucnu se budou další vlny epidemie opět vracet. Zvrat může 
přinést důvěryhodná vakcína nebo spolehlivý, rychlý a levný test. Ani jedno na trhu není a z 
toho je potřeba vycházet. Informace, že možná něco bude je v současné době nepodstatná.  
Řešením jsou přísná hygienická opatření zamezující šíření virové infekce. Omezení styků 
lidí. Dodržování bezpečných rozestupů. To vše je možné i na pracovišti. Pro pracovníky, 
kterým to povaha práce umožňuje je vhodný home office. Řešením je pokračování v 
investicích do digitalizace a robotizace výrobních procesů. A řada dalších opatření jako je 
časté větrání na pracovišti atd. Řešením rozhodně není tvrdý lock down. 
 
31.10. zaslaná pozvánka na INTERIERY  
Vážení členové AČN, ve čtvrtek probíhá on-line konference Interiéry. Akce je zcela 
bezplatná, bez registrace. Záznam ovšem nebude - je třeba sledovat live. 
 
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za říjen 2020 využily tyto společnosti: 
V e-letteru na www.nabytek-jistota.cz naleznete: 
FAGUS MÁ DALŠÍ DŮKAZ SVÉ MIMOŘÁDNĚ KVALITNÍ PRÁCE! 
OBJEVTE SÍLU DŘEVA S LAŤOVÝMI ROŠTY AHORN! 
TON SLAVÍ DESÁTÉ VÝROČÍ KŘESLA MERANO VERZÍ PETIT. 
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA NABÍZÍ MOŽNOST TISKU 
KVALITNÍ A ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ NÁBYTEK NA VELETRHU MOBITEX 
RYCHLÁ DODÁVKA RIM CZ 
POZVÁNKA NA ON - LINE KONFERENCI INTERIÉRY  
NOVÝ AKTUALIZOVANÝ KATALOG GRENA 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


