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3.11. Zasláno členům AČN od HK aktuální situace a informace pro podnikatele 
Vážení kolegové, 
abychom vám usnadnili orientaci v tom, o jakou podporu, jak a kde o ni lze aktuálně žádat, 
sestavili jsme pro vás přehled možných podpor pro podnikatele postižené koronavirovou krizí 
v jednom dokumentu, který naleznete v příloze. Sdělení dále rekapituluje informace k 
legislativě včetně stanovisek a aktivit HK ČR.  
• Senát schválil minulý týden celou řadu zákonů souvisejících s nouzovým stavem a 
opatřeními proti šíření nákazy Covid-19. Prezident je podepsal 30. 10. 2020, nyní budou 
publikovány ve Sbírce zákonů. 
Jedná se mimo jiné o tyto zákony: 
• Zákon o úpravách poskytování ošetřovného (vyhlášen ve Sbírce zákonů, částka 179, 
pod č. 438/2020). Ošetřovné je poskytováno po celou dobu trvání potřeby ošetřování (jinak 
za běžných okolností jen 9 dnů), je vypláceno pouze za pracovní dny, neplatí se za 
prázdniny a ředitelské volno, je poskytováno ve výši 70 % vyměřovacího základu, je určeno i 
pro osoby zaměstnané formou DPP a DPČ, pokud je za ně odváděno pojistné na sociální 
zabezpečení. 
• Novelu zákona č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, prodlužení 
doby použití tohoto zákona až do 30. září 2021, povinnost vrátit vstupné se prodlužuje až do 
31. března 2022, zákazník může požádat o vydání poukazu až do 30. června 2021. Novela 
zákona je již publikována ve Sbírce zákonů, částka 181, pod č. 448/2020. 
• Novelu zákona č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb, ruší 
povinnost elektronicky evidovat tržby pro všechny až do 31. 12. 2022. Novela zákona je již 
publikována ve Sbírce zákonů, částka 181, pod č. 449/2020.  
• Novelu zákona č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na 
zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za 
dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-
CoV-2. Úvěr se zárukou ČMRZB může být sjednán až do 31. 12. 2021, zároveň se 
prodlužuje se období, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky do 30. dubna 2026. Novela 
zákona je již publikována ve Sbírce zákonů, částka 181, pod č. 451/2020.  
• Novelu zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti 
trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního 
řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, prodloužení období, kdy dlužník není povinen sám na sebe podat 
insolvenční návrh až do 30. 6. 2021, a možnosti mimořádného moratoria jako ochrany před 
věřiteli. Novelu zákona již podepsal prezident a čeká se na publikaci ve Sbírce zákonů. Více 
informací k novele zákona si můžete přečíst ve Sněmovním tisku č. 1060. 
• Novelu zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a v souvislosti s tím dalších 
předpisů, navrhuje se zavedení možnosti prodloužení lhůty pro splnění všeobecných 
podmínek v odůvodněných případech. Novela zákona je již publikována ve Sbírce zákonů, 
částka 181, pod č. 450/2020. 
• Zákon o kompenzačním bonusu, který stát prostřednictvím finanční správy poskytne 
podporu OSVČ, případně společníkům malých s.r.o. a ve vymezených případech osobám 
pracujícím na základě DPP a DPČ, výše podpory je přitom 500,- Kč na den, období pro 
poskytování podpory od. 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020; zákon byl ale vrácen Senátem s 
pozměňovacími návrhy týkajícími se poskytnutí příspěvku krajům ve výši 300,- Kč na 
obyvatele a doplnění ustanovení, že souběh kompenzačního bonusu a podpory na nájemné 
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je možný, zpět do Poslanecké sněmovny, která buď setrvá u své původní verze, anebo 
odhlasuje senátní znění. Podrobné informace k zákonu o kompenzačním bonusu si můžete 
přečíst ve Sněmovním tisku č. 1055.   
• V Poslanecké sněmovně pokračovala 62. schůze, v jejímž rámci sněmovna vyslovila 
souhlas s prodloužením nouzového stavu do 20. 11. 2020 
• Vláda na své páteční schůzi (30. 10. 2020) navázala na schválení prodloužení 
nouzového stavu Poslaneckou sněmovnu a vydala usnesení, které nouzový stav prodlužuje 
a prodlužuje platnost dosud vydaných usnesení, speciálními usneseními prodlužila uzavření 
škol, omezení volného pohybu osob, omezení provozu maloobchodu a poskytování služeb, 
nově přidala výjimku pro kamenictví a maloobchod i stánkového typu pro pietní předměty, 
omezení úředních hodin apod. Veškerá usnesení vlády z 30. 10. 2020 jsou již publikována 
ve Sbírce zákonů, v částce 180.  
• Vláda na své pondělní (2. 11. 2020) schůzi schválila mimo jiné některá opatření 
dopadající na podnikatele v souvislosti s koronavirovou krizí. Od středy 4. listopadu začne v 
České republice pravidelné testování klientů a zaměstnanců všech organizací včetně 
podnikatelských subjektů, které poskytují dlouhodobou lůžkovou péči, respektive sociální 
služby v domovech pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, v domovech se 
zvláštním režimem či poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě. Na první kolo testů 
mají tyto organizace týden, další testy budou probíhat pravidelně v pětidenních intervalech. 
Řada profesionálních sportovců funguje jako OSVČ. Vláda změkčila dřívější restriktivní 
opatření a umožnila trénink a soutěže profesionálních sportovců. Tato změna umožní mimo 
jiné restart nejvyšších soutěží v kolektivních sportech. 
Kabinet rovněž projednal konkrétní podmínky dotačních programů Covid – Podpora 
cestovního ruchu a Agricovid – Potravinářství. První z nich, administrovaný Ministerstvem 
pro místní rozvoj, má pomoci cestovním kancelářím, cestovním agenturám a průvodcům v 
cestovním ruchu, kteří v důsledku pandemie koronaviru přišli o zákazníky a o zakázky. Mezi 
tyto subjekty plánuje ministerstvo rozdělit až 425 milionů korun. Pro podrobné informace k 
jednotlivým dotačním programům klikněte na jejich název: COVID – Cestovní kanceláře; 
COVID – Cestovní agentury; COVID – Průvodci v cestovním ruchu. Druhý program spustí 
Ministerstvo zemědělství na pomoc potravinářským a zemědělským podnikům, jež postihlo 
uzavření restaurací a dalších provozů veřejného stravování. Podrobnější informace se nalézt 
ZDE.  
Kompletní výstupy z pondělní schůze vlády lze nalézt ZDE. 
• Programy pomoci pro podnikatele spravují ministerstva roztříštěně na různých 
webech. Abychom vám usnadnili orientaci v tom, o jakou podporu, jak a kde o ni lze aktuálně 
žádat, sestavili jsme jejich jednoduchý přehled v jednom dokumentu (v příloze). Ten bude 
průběžně aktualizován na komorovém webu ZDE.  
• Úřad HK ČR soustřeďuje a vyhodnocuje aktuální podněty členů související s 
probíhající podzimní vlnou epidemie a reakcí vlády na tuto vlnu. Průběžně s podněty já i mí 
kolegové pracujeme při jednáních s kompetentními státními úředníky, ministry, poslanci a 
senátory. S přehledem těch doposud nejvýznamnějších podnětů vás seznámím v dalším 
vydání těchto průběžných koronavirových sdělení. 
• Ve snaze pomoci živnostníkům a firmám při posuzování úvěrových závazků ze strany 
bankovních domů i nadále Hospodářská komora monitoruje, zda se plní příslib České 
bankovní asociace na vstřícnější přístup. O svou zkušenost se s námi můžete podělit v 
odpovědi na tento e-mail. Vaši zpětnou vazbu využijeme pro další diskuzi o případné 
legislativní úpravě s bankami i vládou. Více informací ZDE. 
• Ze šetření Hospodářské komory mezi osmi sty podnikateli vyplynulo, že naprostá 
většina podnikatelů – přesně 91 % – neplánuje pustit se do konfliktu se státem kvůli škodám, 
které jim způsobila vládou přijatá mimořádná opatření. Bližší informace si můžete přečíst 
ZDE. 
• Chtěl bych také při této příležitosti znovu poděkovat všem advokátním kancelářím, 
které spolu s námi odpovídají na desítky vašich dotazů denně v rámci obnovené poradny 
Hospodářské komory. Řadu zapojených advokátních kanceláří rozšířily v tomto týdnu Felix a 
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spol. a PADĚRA, RADA & PARTNEŘI. Svoje dotazy směřujte prosím výhradně do zmíněné 
poradny.   
• V příloze naleznete prezentaci prof. Ladislava Duška, ředitele Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky (ÚZIS), ohledně vývoje epidemie COVID-19 v ČR včetně souhrnu 
hlavních statistických ukazatelů, která byla prezentována na páteční tiskové konferenci 
ministra zdravotnictví. 
• Připomínám, že na komorovém webu můžete sledovat aktuální informace o 
přeshraničním pohybu. Svou pozornost věnujte změnám v přeshraničním styku s Dánskem, 
Estonskem, Francií, Itálií, Litvou, Maďarskem, Nizozemskem, Rakouskem, Slovinskem, 
Španělskem či Švýcarskem. 
• Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru - můžete také 
průběžně sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či na facebookovém profilu 
Hospodářské komory ČR. 
• Zajímavé informace pro živnostníky publikuje také Deník.cz. 
 
4.11. Zasláno členům AČN   
Vážení členové AČN, 
do 31.12.2020 můžete pro své zaměstnance využít on-line školení v oblastech: Měkké a 
manažerské dovednosti, Obecné IT, Ekonomické, účetní a právní kurzy, ale i v oblasti 
Technické a jiné odborné kurzy. 
Školení je pro vaše zaměstnance bezplatné! Veškerou administrativu zajistí AČN. 
Jedná se o projekt AČN „Asociace českých nábytkářů- společná cesta vzdělávání“. 
Vzhledem k stávající situaci s pandemii COVID-19 lze školení pro Vaše zaměstnance 
realizovat v elektronické formě. 
Tato zásadní změna platí pouze do 31.12.2020. Ostatní podmínky projektu jsou neměnné. 
Využijte náš společný projekt na zlepšení odborných  kvalit Vašich pracovních týmů!" 
 
6.11. Zasláno členům AČN  
Vygenerovali jsme pro vaši Asociaci speciální kód - ""ACN10"". Členové AČN tak mohou v 
našem e-shopu OchranaZdraví.cz uplatnit slevu 10 % na polomasku Nanologix Respira 
Compact i výměnné nano-filtry P2 a P3. Kód stačí před dokončením objednávky vložit do 
příslušného políčka v košíku, platný je do konce listopadu.   
Přikládám ještě stručný popis polomasky. Pokud byste měl Vy nebo vaši členové jakékoli 
dotazy, kdykoli se obraťte na mě nebo na kolegy na naší zákaznické lince (tel. č. 739 276 
652). Rádi se vám budeme osobně věnovat. 
POLOMASKA NANOLOGIX RESPIRA COMPACT 
• Systém vysoce účinné ochrany dýchacích cest s vyměnitelnými nano-filtry a 
certifikovaným záchytem více jak 99,99 % (při použití filtru Respira Perfection, třída účinnosti 
P3) 
• Určeno pro opakované profesionální použití - polomaska je navržena nejen s 
důrazem na maximální účinnost, ale i na zachování pocitu pohodlí při dlouhodobém nošení.   
• Nanovlákenné a vrstvené částicové filtrační materiály zajišťují filtraci prachu, 
nebezpečných pevných částic, kapalných a pevných aerosolů i mikroorganismů. Chrání tak 
před širokým spektrem zdraví škodlivých a nebezpečných kontaminantů, a při použití filtru 
Respira Perfection P3 dokonce i před radioaktivními částicemi nebo viry. 
• Systém se vyznačuje snadnou a intuitivní obsluhou, výměnu filtru lze během několika 
sekund provést jednou rukou a bez nutnosti sundání masky z obličeje. 
• Patentované konstrukční řešení spojuje nádechový a výdechový otvor. To mimo 
dalších výhod zajišťuje i částečnou regeneraci filtračního média, čímž se významně 
prodlužuje životnost filtrů (až na dvojnásobek oproti srovnatelným konkurenčním produktům). 
• Tvarové řešení polomasky zaručuje dokonalou těsnost na rozhraní pružné části 
polomasky a obličeje.  
• Polomaska je vyrobena ze speciálního zdravotnického silikonu s vysokou odolností 
proti mechanickému i chemickému poškození, stárnutí materiálu nebo deformacím (např. při 
dlouhodobém skladování). 
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• Systém Nanologix Respira byl vyvinut ve spolupráci s Technickou univerzitou v 
Liberci. Výroba probíhá převážně v České republice, pouze několik komponentů je kvůli 
zajištění speciálního výrobního prostředí vyráběno v sousedním Rakousku.  
• Více informací najdete na našich webových stránkách. 
Naše společnost Ochrana Zdraví s.r.o. je oficiálním distributorem značky Nanologix, 
garantujeme proto nejnižší ceny na trhu. Zboží máme skladem a expedujeme do druhého 
pracovního dne. Nabízíme také možnost velkoobchodního odběru.  
Pokud dostanete od vašich členů na polomasku jakoukoli zpětnou vazbu, budu Vám velmi 
vděčná, pokud se s námi o ní podělíte. 
 
6.11. Zasláno členům AČN  
Vážení členové AČN, 
Dnes ráno jsem se účastnil videokonference HK za účasti vedení HK vč. prezidenta 
Dlouhého.  
Ivo Hlaváč: Opatření zabrala, ale pomalu. V listopadu nečekejme uvolnění. 
Vláda připravuje  stupňů typových opatření, ve smyslu „co se stane, když…“ To umožní 
předvídat jaká opatření přijdou v případě nějakých konkrétních ukazatelů. 
Návrat dětí do škol pravděpodobně nebude dříve než 1.12. 
Konstatováno: Pokud se zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu rozhodne pro dobrovolné 
testování, tak z české legislativy vyplývá, že toto testování nelze platit ze systému veřejného 
zdravotního pojištění. 
Máme zaslat návrhy pro rozvolňování. Dále konstatováno: Má vzniknout Národní rada. 
Ministerstva přestávají reagovat na dotazy." 
 
10.11. Zasláno členům AČN  
Vážená paní, vážený pane, 
obracíme se na vás v souvislosti s přípravou matice možných opatření a dopadů, která je 
určující pro stanovení modelu, podle kterého by se v budoucnu měla rozvolňovat či 
zpřísňovat opatření dle momentálního vývoje nákazy. 
O této matici se již několik dní mediálně spekuluje, nicméně se ji vedení Komory podařilo po 
setrvalém tlaku získat teprve dnes odpoledne. Proto vám ji obratem – po projednání členy 
prezidia - zasíláme s žádostí, abyste se s návrhem matice seznámili a měli možnost se za 
vaše asociace vyjádřit a uplatnit své případné připomínky, popř. potvrdit akceptaci 
navrhovaných opatření.  
V této souvislosti vás prosíme o vaše připomínky k zaslanému vládnímu návrhu formou 
krátkých komentářů. Prosíme, abyste se vyjádřili pouze k vám oborově příslušným 
opatřením. 
Na základě doručených podnětů sestavíme soubor připomínek, o kterých budeme dále 
jednat s Ministerstvem zdravotnictví. 
Bohužel s ohledem dynamický vývoj prosíme o zaslání obratem, nejpozději však do 
zítřejších 12:00hod. 
O výsledcích jednání budete informováni prostřednictvím sdělení prezidenta do členské sítě. 
 
11.11. TZ HK zaslaná členům AČN  
Hospodářská komora podporuje zvýšení hranice pro plátcovství DPH, snížení spotřební 
daně z motorové nafty, mimořádné odpisy nově pořízeného majetku a stravenkový paušál. 
Poslance a veřejnost upozorňuje i na škodlivé pozměňovací návrhy daňového balíčku 2021 
Praha, 11. listopadu 2020 – Analytici a legislativci Hospodářské komory České republiky 
provedli rozbor všech pozměňovacích návrhů k novému daňovému balíčku. Daňový balíček, 
který čeká závěrečné 3. čtení, mimo jiné zavádí stravenkový paušál pro zaměstnance nebo 
navyšuje sazby spotřební daně z tabákových výrobků. Poslanci k vládnímu návrhu, který má 
změnit některé zákony v oblasti daní od ledna 2021, předložili 63 pozměňovacích návrhů. 
Někteří z nich například navrhli zvýšit limit povinné registrace k DPH na 2 miliony korun tržeb 
ročně nebo rozšířit okruh daňové uznatelnosti očkování zaměstnanců. Jiní kupř. usilují o to, 
aby zaměstnanci neměli nárok na peněžitý příspěvek na stravování od zaměstnavatele.  
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Hospodářská komora identifikovala pro podnikatele a tuzemské hospodářství škodlivé, či 
naopak příznivé návrhy změn nového daňového balíčku. Poslancům v těchto dnech adresuje 
stanoviska za členy Hospodářské komory a doporučení, které pozměňovací návrhy 
ovlivňující podnikatelské prostředí v ČR přijmout, a které nikoliv.  
Mimořádné odpisy nově pořízeného majetku 
Hospodářskou komorou požadovaná daňová opatření k obnově ekonomiky po koronavirové 
krizi zahrnují mimořádné odpisy nově pořízeného hmotného majetku, zvýšení hranice 
odepisovatelného majetku nebo zpružnění odpisování nehmotného majetku. O těchto 
změnách jednali podnikatelé s ministryní financí Alenou Schillerovou už během léta na půdě 
Hospodářské komory v pražském Florentinu (komentář ředitele Odboru legislativy, práva a 
analýz Hospodářské komory Ladislava Minčiče zde).  
Státem podpořené firemní investice budou pro úspěšný restart národního hospodářství 
zásadní. Hospodářská komora proto plně podporuje příslušné návrhy garančního 
rozpočtového výboru. Alternativní zvýšení hranice pro odpisy pro hmotný i nehmotný majetek 
na 80 000 Kč navrhl i poslanec Mikuláš Ferjenčík, který ve svém pozměňovacím návrhu 
upozornil, že současně platný limit 40 000 Kč pro hmotný majetek platí v § 26 zákona o 
daních z příjmů v nezměněné výši již od roku 1998. Navrhl proto zvýšit limit pro hmotný i 
nehmotný majetek na novou úroveň ze současně platných 40 000 Kč pro hmotný a 60 000 
Kč pro nehmotný majetek a software. 
Snížení spotřební daně z motorové nafty 
S ohledem na obecnou roli přepravních nákladů v celkových nákladech na produkci zboží i 
služeb Hospodářská komora podporuje snížení spotřební daně z motorové nafty. Tato 
podpora je dána rovněž environmentální souvislostí se zeměpisnou polohou ČR, kdy 
tranzitující kamiony kvůli relativně vysoké ceně pohonných hmot netankují u tuzemských 
čerpacích stanic, a nepřispívají tak do národního rozpočtu na ošetření tzv. negativních 
externalit, přestože vypouštějí emise na území ČR. Hospodářská komora předpokládá, že se 
změna daňové sazby alespoň z části promítne do ceny motorové nafty. 
Zrušení superhrubé mzdy 
Hospodářská komora vždy podmiňovala a podmiňuje případné zrušení superhrubé mzdy 
souběžným snížením daňového zatížení. Tím se rozumí nejenom to, aby se celkově snížil 
objem placené daně, ale aby změna ani nebyla provázena systematickým zvýšením 
individuálního daňového zatížení žádné skupiny poplatníků. Hospodářská komora 
doporučuje poslancům při výběru příslušného pozměňovacího návrhu přihlédnout také k 
rozpočtové udržitelnosti zvoleného řešení. Proto má smysl při vyšším jednorázovém výpadku 
závazek konsolidovat veřejné rozpočty, nicméně navrhované roční tempo konsolidace 
schodku o 0,5 % HDP je podle názoru Hospodářské komory příliš neambiciózní. Sněmovna 
má na výběr dva v zásadě akceptovatelné způsoby zrušení superhrubé mzdy – z dílny ODS 
a ANO. S komunistickým návrhem výrazně zvyšujícím progresivitu daně ani se 
sociálnědemokratickým zvýšením zákonné sazby pro OSVČ Hospodářská komora ČR ale 
nesouhlasí. 
Zvýšení základní slevy poplatníka na dani z příjmů 
Návrhy zvyšující základní slevu na dani z příjmů fyzických osob jsou pro všechny živnostníky 
a další drobné podnikatele příznivé. Aktuální výše slevy byla nastavena před 12 lety, účinek 
slevy se tak postupně snižuje tím, jak rostou jejich příjmy. Případné zvýšení slevy je však 
třeba posuzovat v kontextu dalšího souběžného snížení daňového břemene a dlouhodobé 
udržitelnosti veřejných rozpočtů. Příliš masivní zvyšování slevy je tak z pohledu 
Hospodářské komory ČR diskutabilní. Obdobně se Hospodářská komora ČR staví k obecně 
– v souvislosti s koronavirovou krizí – opodstatněnému dočasnému zrušení minimálního 
vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění OSVČ. 
Zvýšení spotřební daně z tabáku a daně z hazardních her 
Ačkoliv je Hospodářská komora obecně proti zvyšování daní, respektuje prioritu dlouhodobé 
udržitelnosti veřejných rozpočtů. Proto nemá zásadní výhrady k případné únosné úpravě 
selektivních daní v podobě doporučené garančním rozpočtovým výborem. Za únosnou 
změnu ale rozhodně nepovažuje výrazné, v relativně krátkém časovém sledu opakované 
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zvýšení daňového zatížení jednotlivé komodity nebo aktivity, které by bylo v rozporu s 
legitimními očekáváními dotčeného byznysu, třebaže je motivováno domnělou škodlivostí 
dané komodity nebo aktivity. Příkladem nežádoucí změny je návrh zvýšit o více než polovinu 
zdanění loterií. 
Příspěvek zaměstnavatele na stravování – stravenkový paušál 
Hospodářská komora vládní koncept příspěvku zaměstnavatele na stravování podporuje. 
Oceňuje jeho jednoduchost a férovost. Proto nesouhlasí např. s návrhem na vypuštění 
možnosti peněžitého poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům, které požaduje 
poslanec Petr Dolínek, ani s návrhy, které novinku složitě regulují, jako je návrh poslance 
Jana Hrnčíře zakotvit do zákona povinnost, aby zaměstnanci používali příspěvky od 
zaměstnavatele na stravování (ať už stravenky, nebo i peněžitý příspěvek, který nově 
navrhuje ministerstvo financí) pouze na stravování ve formě hlavního jídla. 
Hospodářská komora pochopitelně doporučuje schválit návrhy, jejichž cílem je odstranění 
legislativně technických nesrovnalostí, příkladem je pozměňovací návrh předsedkyně 
rozpočtového výboru Miloslavy Vostré dodatečně ošetřující nedostatky výborem již 
doporučeného návrhu. 
Rozšíření okruhu daňově uplatnitelných očkování zaměstnanců 
Koronavirová krize znovu ukázala, jak zásadní je pro zaměstnavatele lidský kapitál. 
Hospodářská komora také proto doporučuje uzákonit daňovou pobídku k očkování. Rozšířit 
okruh daňově zvýhodněných očkování na očkování mimořádné a provedené čistě na žádost 
zaměstnance navrhla poslankyně Věra Kovářová. Pokud by její návrh poslanci přijali, okruh 
podporovaných očkování by se rozšířil i na chřipku, žloutenku, černý kašel a další, přičemž 
související výdaj by byl zahrnut do výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a 
udržení zdanitelných příjmů v rámci péče o zdraví zaměstnanců. Takový výdaj by si tedy 
zaměstnavatelé mohli odečíst ze základu daně.  
Zvýšení prahu, kdy se podnikatel povinně stává plátcem DPH 
Hospodářská komora dlouhodobě podporuje zvýšení registračního prahu u DPH. Podnikatel 
se plátcem DPH musí stát povinně, pokud jeho obrat přesáhne 1 milion korun za uplynulých 
12 po sobě jdoucích měsíců. ČR tento práh nezměnila od svého vstupu do EU. Vláda by už 
jen s ohledem na cenový vývoj v uplynulých 16 letech měla operativně vést po vzoru jiných 
členských zemí jednání o odsouhlasení přiměřeného zvýšení tohoto limitu. Vyšší limit je 
důležitý i proto, aby na něj mohl být co nejdříve navázán nedávno poslanci schválený institut 
jedné paušální daně. Do režimu paušální daně, který bude zatím omezen limitem ročních 
tržeb na 1 milion Kč, by tak následně mohl vstoupit širší okruh podnikatelů. Zvýšení limitu 
obratu, jehož překročením vzniká povinnost plátce DPH z 1 milionu na 1,2 miliony Kč nebo 2 
mil. Kč, navrhl poslanec Jan Hrnčíř. Navýšení limitu na 2 miliony korun navrhl také poslanec 
Vojtěch Munzar.  
Snížení regulatorní zátěže podnikatelů 
Hospodářská komora doporučila poslancům schválit pozměňovací návrh usnadňující reakci 
na regulatorní zátěž podnikatelů. Jde o návrh Petra Dolínka, podle něhož by se o měsíc 
odložila účinnost prvního zvýšení sazeb daně z tabákových výrobků. Snížením regulatorní 
zátěže by bylo i zjednodušení konstrukce daně z příjmů fyzických osob v případě schválení 
některého z poslaneckých návrhů na zrušení superhrubé mzdy.  
 
12.11. TZ HK zaslaná členům AČN  
Úroveň minimální mzdy je přiměřená, další její nárůst od roku 2021 i s ohledem na situaci 
firem Hospodářská komora vládě nedoporučuje 
Praha, 11. listopadu 2020 – Hospodářská komora kvůli pokračujícím restriktivním opatřením 
vlády proti šíření nemoci covid-19 všechny čtyři variantní návrhy ministerstva práce na 
zvýšení minimální mzdy dnes v meziresortním připomínkovém řízení označila za 
nepřiměřené ekonomické realitě podnikatelského sektoru. Vládě doporučila zachovat její 
současnou úroveň i pro rok 2021. 
Ministerstvo práce navrhuje, aby zaměstnavatelé s účinností od 1. ledna 2021 vypláceli 
zaměstnancům o 400 Kč, 900 Kč, 1 400 Kč nebo 1 800 Kč měsíčně hrubého více než v 
současnosti. K tomu by zaměstnavatelé měli vyplácet i vyšší zaručené mzdy (návrh zde). 
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Hospodářská komora uvedla, že vzhledem k pokračujícím restriktivním opatřením vlády proti 
šíření nemoci covid-19 považuje všechny varianty na zvýšení minimální mzdy za 
nepřiměřené ekonomické realitě podnikatelského sektoru. 
Hospodářská komora označila minimálně za zvláštní, že ani doprovodná analýza 
očekávaných dopadů navrhované právní úpravy (RIA) nijak nereaguje na stávající 
hospodářskou situaci a na hospodářský propad z důvodu epidemie covid-19 a vládou 
přijatých preventivních kroků proti šíření koronaviru. Z důvodové zprávy tak vyplývá, že když 
jde o zvýšení minimální mzdy, žádné problémy zaměstnavatelů a hospodářské potíže 
neexistují, neexistují ani vládní restrikce mající významný vliv na podnikání a práci. 
Ministerstvo práce přitom má povinnost vyvažovat zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců. 
Hospodářská komora zároveň upozorňuje, že odboráři i ministerstvo práce se v důvodové 
zprávě ke zvýšení minimální mzdy dlouhodobě opírají o nesprávné či špatně interpretované 
údaje. 
Důvodová zpráva i RIA hodnotí minimální mzdu především podle podílu na průměrné mzdě 
a podle pořadí ČR v žebříčku EU podle tohoto kritéria. Nelze souhlasit s tvrzením 
ministerstva, že „v evropském kontextu je považován podíl minimální a průměrné mzdy jako 
referenční hodnoty za uspokojivý, když dosahuje úrovně 50 %“. 
Návrh směrnice EU k minimální mzdě totiž uvádí, že vztah minimální mzdy k národnímu 
průměru je pouze jedním z měřítek přiměřenosti a 50 % dosáhlo v roce 2019 pouze 
Slovinsko. Ani navrhovaný rozšířený standard přiměřenosti minimální mzdy (50 % průměru 
a/nebo 60 % národního mediánu) však nezaručuje důstojný životní standard. Hodnocení 
přiměřenosti minimální mzdy v konkrétních národních podmínkách musí vzít v úvahu další 
kritéria, jako je kupní síla nebo třeba vývoj produktivity práce. Podíl minimální mzdy na 
průměru nebo mediánu mzdy je tedy možným indikátorem, nikoliv nástrojem ke zvyšování 
minimální mzdy, jak tvrdí ministerstvo. 
Ministerstvo také uvedlo, že cílem zvýšení minimální mzdy je mimo jiné snaha zohlednit 
vývoj minimální mzdy v okolních zemích, zejména na Slovensku a v Polsku, a šířeji v celém 
evropském kontextu, aby pokračovala konvergence české ekonomiky. 
Hospodářská komora upozorňuje ministerstvo i odboráře, že je iluzorní myslet si, že 
sbližování české ekonomiky k západní Evropě zajistí zvyšování minimální mzdy za 
nekvalifikovanou práci podle toho, jak ji zvyšují v jiných zemích. Slovensko a Polsko mají 
dlouhodobě strukturálně vyšší nezaměstnanost než v ČR, což naopak může poukazovat na 
to, že úroveň minimální mzdy v těchto státech způsobuje, že nekvalifikovaní lidé místo toho, 
aby pracovali, pobírají dávky jako nezaměstnaní. Stát má podle Hospodářské komory místo 
diktování ceny práce v soukromém sektoru vytvářet dobré podmínky, aby si lidé mohli 
zvyšovat svou kvalifikaci a aby firmy mohly zvyšovat produktivitu práce. 
Odboráři i ministerstvo často argumentují také hranicí příjmové chudoby.  
Čistá minimální mzda (v podmínkách aktuálně účinného znění zákona o daních z příjmů) 
jednotlivce by podle návrhu ministerstva měla dosáhnout v roce 2021 výše 12 410 Kč ve 
variantě I, resp. výše 12 755 Kč ve variantě II, resp. výše 13 100 Kč ve variantě III, resp. 
výše 13 375 Kč ve variantě IV. „Uvedenými úrovněmi čisté minimální mzdy by se konečně 
podařilo přesáhnout aktuálně známou hranici příjmové chudoby domácnosti jednotlivce. Ta 
podle posledních publikovaných údajů v roce 2019 činila 12 818 Kč,“ zdůvodňuje 
ministerstvo práce v důvodové zprávě zvýšení minimální mzdy.  
Hospodářská komora upozorňuje, že čistá minimální mzda by vzhledem k závislosti na 
odvodech neměla být použita jako kritérium přiměřenosti minimální mzdy, což doporučuje i 
výzkumné centrum ETUC. Směrnicí EU navrhovaný standard přiměřenosti minimální mzdy v 
podobě 60 % národního mediánu mzdy je jakousi novou definicí „mzdové chudoby“ v 
analogii s klasickou definicí příjmové chudoby, používané ve statistických šetřeních životních 
podmínek SILC. Hospodářská komora upozorňuje, že není možné zaměňovat indikátor 
mzdové chudoby a indikátor příjmové chudoby, jak zdůvodňuje i ETUI. 
Ministerstvo v důvodové zprávě také chybně argumentuje, že růst minimální mzdy má nulový 
vliv na zaměstnanost, vychází přitom z období ekonomického růstu (2013–2017) navzdory 
tomu, že podmínky podnikání se zcela změnily. 
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Podle propočtů Hospodářské komory zvýšení minimální mzdy např. o dalších 1 800 Kč ze 14 
600 Kč na 16 400 Kč měsíčně by znamenalo zvýšení mzdových nákladů zaměstnavatele na 
jednoho zaměstnance o 2 409 Kč měsíčně (z 19 535 Kč na 21 944 Kč za měsíc). Zvýšením 
minimální mzdy se v tomto případě zaměstnavateli zvýší mzdové náklady o 28 908 Kč ročně 
na jednoho zaměstnance.  
Hospodářská komora upozorňuje, že stejně jako letos se případné zvýšení minimální mzdy 
promítne do zvýšení cen.  
Problémy s aplikací vyšší minimální mzdy budou mít zejména malé firmy, u kterých mzdové 
náklady tvoří největší výdajové položky, a dále firmy dodávající služby státu, např. úklidové a 
bezpečnostní služby, neboť státní instituce v zadávacích řízeních často veřejnou soutěž 
podmiňují nejnižší cenou, tedy nejnižší cenou práce.  
Zaměstnavatelé přitom dlouhodobě kritizují vládou nařízené plošné zvyšování minimální 
mzdy, i přestože sami zaměstnance pobírající minimální mzdu nezaměstnávají. Úroveň 
minimální mzdy totiž ovlivňuje i zaručené mzdy a průřezově mzdy v podnicích v celé zemi. 
Po zvýšení minimální mzdy zaměstnavatelé musí přikročit ke zvyšování mezd v podnicích, 
aby odstupňovali odměňování pracovníků. Činí tak ale bez hledisek, jako je produktivita 
práce, což je pro tuzemskou ekonomiku nebezpečný scénář. 
Vyšší minimální mzda od roku 2021 ovlivní i výši zaručených mezd. Hospodářská komora 
dlouhodobě žádá vládu o zrušení zaručených mezd v soukromém sektoru, aby si 
zaměstnanci a zaměstnavatelé mohli sami určovat cenu práce. Pokud vláda soudí, že pro 
fungování veřejného sektoru jsou zaručené mzdy zásadní, Hospodářská komora nebude nic 
namítat proti jejich zachování mimo podnikatelský sektor." 
 
13.11. zaslána TZ HK členům AČN  
Vážení kolegové, 
v dnešním sdělení naleznete informace k aktuální legislativě, naše stanoviska i aktivity na 
pomoc krizí zasažených podnikatelů. Součástí je proto také přehled požadavků na vládu, 
kterými chce Hospodářská komora nadále pomáhat podnikatelům postiženým přímo či 
nepřímo koronavirem. 
• Vláda na své pondělní (9. listopadu) schůzi schválila několik opatření souvisejících s 
koronavirovou krizí. Z hlediska podnikatelů je zajímavé a může být pro některé z vás i 
významné zejména schválení: 
o Návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která by měla 
umožnit, aby zdravotní pojišťovny mohly z prostředků svého základního fondu hradit 
hromadné antigenní testy a náklady na jejich distribuci přímo distributorovi testů, který je 
dodává vybraným poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb. Kompletní návrh je ZDE. 
o Návrhu novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jejímž cílem je zajistit, 
aby i v případě omezení výuky za mimořádných situací mohly vysoké školy vykonávat svoji 
primární funkci. Kompletní návrh je ZDE. 
o Novely nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k 
záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, kterou se zvyšuje 
maximální počet vojáků povolaných k výkonu těchto pomocných prací. Kompletní návrh je 
ZDE. 
Vláda rovněž rozhodla, že Správa státních hmotných rezerv nakoupí ze zahraničí 45 milionů 
kusů tzv. vyšetřovacích rukavic, žádný český výrobce totiž tyto ochranné pomůcky nenabízí. 
Vláda se rovněž zabývala výzvou odborů, aby zajistila volno i v pondělí 16. listopadu, tedy 
bezprostředně po víkendu a před státním svátkem. Naštěstí konstatovala, že neexistuje 
žádná legální forma, jakým způsobem by to operativně mohl stát nařídit nebo umožnit. Ke 
krajně populistickému odborářskému námětu jsme se kriticky vyjádřili v tiskové zprávě ZDE. 
• Poslanecká sněmovna definitivě schválila zákon o kompenzačním bonusu, který jí byl 
vrácen Senátem. 10. listopadu setrvala u svého znění, o kterém jsem Vás předběžně 
informoval již v předchozím sdělení. Detailnější informaci naleznete ZDE. 
Dovolím si zdůraznit, že opětovné, adresnější zavedení kompenzačního bonusu pro OSVČ a 
malé s.r.o. bylo jedním z požadavků Hospodářské komory. 



 

 

9 

 

Poslanecká sněmovna 10. listopadu definitivně potvrdila i novelu zákona č. 191/2020 Sb., 
tzv. lex covid, jejímž cílem je kromě jiného poskytnout ochranu dlužníkům, kteří jsou v 
insolvenci, prostřednictvím tzv. mimořádného moratoria, a dlužníkům, kteří by měli povinnost 
podat na sebe insolvenční návrh v důsledku ekonomických dopadů epidemie. Podle 
schváleného zákona bude možné požádat o moratorium až do konce června 2021 a stejně 
tak dlužníci nebudou mít povinnost na sebe podat insolvenční návrh až do 30. 6. 2021. Do 
konce ledna 2021 budou rovněž až na výjimky pozastaveny exekuce movitých i nemovitých 
věcí. 
Oba zákony budou po podpisu prezidenta ČR publikovány ve Sbírce zákonů.  
• Velmi pozitivně jsem přijal informaci ze středeční společné tiskové konference 
ministra školství R. Plagy a ministra zdravotnictví J. Blatného v Poslanecké sněmovně. Totiž 
že se žáci prvních a druhých tříd základních škol, kteří mají nyní kvůli epidemii koronaviru 
stejně jako ostatní děti výuku na dálku, vrátí do lavic ve středu 18. listopadu. A speciální 
základní školy pro handicapované se příští středu otevřou pro všechny ročníky. 
• Hospodářská komora nadále zpřesňuje a precizuje požadavky na vládu, kterými chce 
pomoci podnikatelům postiženým přímo či nepřímo koronavirem. Jejich aktuální podobu si 
můžete prohlédnout ZDE. Současně vás chci ujistit, že vnímáme i další podněty z členské 
sítě, které předáváme a komunikujeme směrem k příslušným resortům.  
• Přestože se nám podařilo získat vládní návrh rozhodovací matice možných opatření a 
dopadů na poslední chvíli, jsme rádi, že jsme měli možnost ho konzultovat s představiteli 
našich začleněných živnostenských společenstev. Považujeme za zásadní, aby takovéto 
návrhy byly předem diskutovány s těmi, kterým takové opatření provozovny uzavře nebo 
výrazně omezí jejich podnikání. Na základě doručených podnětů jsme sestavili soubor 
připomínek, o kterých dále jednáme s Ministerstvem zdravotnictví. Všem, kteří se do 
připomínkování v šibeničním termínu jakkoliv zapojili, patří velké poděkování. 
• Vzhledem k opakovaným dotazům týkajícím se prodlení se splněním smluvních 
závazků jsme pro vás zpracovali doporučení, jak se zachovat v případě, že se z důvodu 
epidemie dostanete do prodlení se splněním svých závazků. Celou příručku naleznete ZDE. 
Hospodářská komora iniciovala také větší shovívavost státních subjektů při uplatňování 
pokut za nedodržení termínů zakázek v dopise premiérovi Andreji Babišovi. Znění dopisu 
najdete ZDE. 
Další užitečné příručky „Jak na to“ můžete nalézt ZDE. 
• HK ČR dlouhodobě upozorňovala na to, aby zaměstnavatelé řešili přechod svých 
zaměstnanců z krátkodobých víz na dlouhodobá v rámci Programu kvalifikovaný 
zaměstnanec, protože hrozí riziko, že nebude již třetí prodloužení krátkodobých víz reálné a 
držitelé krátkodobých schengenských víz budou muset opustit území ČR nejpozději dne 16. 
listopadu 2020. Věřím, že by situaci také prospěla intenzivnější komunikace vlády směrem k 
podnikatelské veřejnosti. Vzhledem k této skutečnosti očekávám navýšení příjmu žádostí o 
krátkodobá schengenská víza na Ukrajině na nejvyšší možnou kapacitu 800 osob denně. 
Dále si Vás dovoluji ujistit, že vízová agenda pro příjem žádostí o vyřízení dlouhodobých 
titulů ve Lvově na Ukrajině, je plně funkční a termíny žadatelům se stanovují v horizontu 3 
týdnů. Proto apeluji na využití této možnosti k získání pracovníků na dlouhodobé pracovní 
vízum  v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec Ukrajina. Zde Vám nabízím maximální 
součinnost a spolupráci kolegů, kteří Vám budou k dispozici při úspěšném vyřízení žádostí 
vašich budoucích zaměstnanců. Více informací k zařazení do programu naleznete ZDE. 
• Jsme si vědomi, že řada z vás má problémy s termíny zkoušek z profesních 
kvalifikací, které nelze v době omezení volného pohybu kvůli koronaviru podřadit pod žádnou 
z vyhlášených výjimek. Přitom právě příslušné profesní zkoušky nutně potřebuje ke své 
odborné podnikatelské činnosti. Hospodářská komora proto v dopise vicepremiérovi Karlu 
Havlíčkovi navrhuje prodloužení platnosti profesních kvalifikací po celou dobu nouzového 
stavu plus 6 měsíců. Podobnou praxi již stát uplatnil např. v případě pracovně lékařských 
prohlídek nebo daňových povinností. Domnívám se, že je tento krok nezbytný mj. pro 
bezproblémový chod kritické infrastruktury a dalších důležitých oborů. Kompletní znění 
dopisu vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi k dispozici ZDE. 
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• Děkujeme všem, že své dotazy či podněty směřují výhradně přes poradnu pro 
podnikatele, kterou Hospodářská komora a NEWPS provozuje spolu s 12 partnerskými 
advokátními kancelářemi. Jejich řady rozšířila tento týden advokátní kancelář ROWAN 
LEGAL. Zároveň chceme upozornit na další užitečné informace a rady k současné situaci, 
které advokátní kanceláře uveřejňují na našich webových stránkách. Na základě obdržených 
ohlasů je patrné, že naše poradenství je vnímáno jako užitečný pomocník při řešení 
problémů vyplývajících ze současné složité a mnohdy nepřehledné situace.  
• Rád bych připomněl, že na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1110 
o přijetí krizového opatření se opětovně zavádí možnost zasílání poštovních datových zpráv 
pro všechny uživatele datových schránek zdarma. Toto opatření nabylo platnosti dne 2. 
listopadu 2020 a bude trvat po celou dobu nouzového stavu. Tato forma komunikace plně a 
spolehlivě nahrazuje běžnou písemnou korespondenci mezi občany, podnikateli nebo 
firmami. Poštovní datové zprávy však nesmí být využívány pro odesílání nevyžádaných 
obchodních či jiných obtěžujících sdělení. 
• S platností od 9. 11. 2020 byl zveřejněn aktualizovaný cestovatelský semafor, ve 
kterém jsou země rozřazeny do třech barev – zelené, oranžové a červené z hlediska nákazy 
onemocnění COVID-19. Veškeré informace naleznete ZDE. 
• Dnes 12. 11. 2020 vám byla rozeslána anketa k dopadům druhé vlny koronavirové 
epidemie na vaši firmu. Budeme vám vděční za zpětnou vazbu, kterou využijeme v dalších 
jednání s vládou a příslušnými úřady. 
• Na webové stránky komory jsme umístili tiskovou zprávu České komory fitness k 
ekonomickým dopadům lockdownu kvůli epidemii COVID-19 na fitness sektor.  
• Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru - můžete také 
průběžně sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či na facebookovém profilu 
Hospodářské komory ČR. 
• Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz." 
 
18.11. zpráva HK zaslaná členům AČN  
Firmy na pracovištích zavádějí moderní technologie proti covid-19. Snaží se tím snížit riziko, 
že budou muset uzavřít celé provozy 
Praha, 18. listopadu 2020 – Do tuzemských provozů začaly rychle pronikat nové technologie 
a specializované výrobky, které chrání zaměstnance a zákazníky před nákazou covid-19 na 
pracovištích. Firmy tak reagovaly na zářijovou výzvu Hospodářské komory, která je k tomu 
vyzvala, aby tím snížily riziko plošného lockdownu. V provozech se objevily kromě roušek s 
nanovlákennou membránou třeba i rychlé automatické měřiče teploty návštěvníků firem a 
zaměstnanců nebo přístroje na dezinfekci průmyslových hal ozonem. 
Hospodářská komora během září aktualizovala doporučení firmám ke zvýšení prevence před 
šířením nákazy covid-19 v provozech (naleznete ZDE). Mj. doporučila zapojit moderní 
technologie, přehodnotit organizaci práce, zvýšit dezinfekci provozů a nakoupit zásoby 
certifikovaných jednorázových ústenek, respirátorů a dezinfekce pro zaměstnance, které 
vystačí na překlenutí epidemie do jara 2021. 
Z průběžných výsledků nového a dosud neuzavřeného šetření Hospodářské komory mezi 
podniky vyplynulo, že většina z nich zásobila své zaměstnance ochrannými prostředky a 
sanitárními pomůckami (64 %), zvýšila osvětu a podporu informovanosti zaměstnanců (49 
%) a provedla změny v organizaci práce (39 %), jako je např. směnný provoz, home office 
nebo rozdělení zaměstnanců do týmů. Pravidelně testují své zaměstnance 4 % firem, skoro 
desetina firem rozšířila zaměstnanecké benefity např. o vitaminy a minerály, některé z nich i 
pro členy rodiny zaměstnanců. 
Zároveň roste počet firem, které nově zavedly do provozoven moderní technologie. Při 
přepočtu na všechny zaměstnavatele moderní technologie proti covid-19 už aplikovalo více 
než pět tisíc podniků a jejich počty nadále porostou. Nejčastěji používají ionizátory vzduchu, 
speciální teploměry na měření teploty zaměstnanců a technologie na interní trasování 
zaměstnanců. 
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„To je důkaz toho, že slova odborářů o tom, že by firmy nějak bránily zaměstnancům v 
používání moderních technologií, jsou manipulativní. Některé z nich v případě výskytu 
onemocnění mezi zaměstnanci dokonce dokážou anonymně a rychle dohledat osoby, které 
byly na pracovišti ve styku s nakaženou osobou. Tím, že se identifikuje jen ohraničená 
skupina spolupracovníků, lze na ně uvalit karanténní opatření, a nemusí se tak uzavírat celé 
provozy. To je správná cesta, jak za použití moderní techniky alespoň částečně udržet 
provoz,“ pochválil firmy prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 
Příkladem takové technologie jsou chytré náramky C-19 PROTECTOR. „Náramky 
zaznamenávají vzájemnou přítomnost a sílu signálu mezi jednotlivými zařízeními. Při 
nedodržování sociálního odstupu okamžitě upozorní uživatele vibracemi. V případě zjištění 
nákazy lze anonymizovaná data převést na jména a předat je hygienikům,“ vysvětluje 
jednatelka společnosti Care Plus Service (člen skupiny Moore Czech Republic) Marcela 
Hrdá, jak technologie využívající bluetooth v praxi funguje.  
Náramky se testovaly i v provozu Hospodářské komory. Díky tomu dokázala obratem 
vytrasovat jednoho ze zaměstnanců, který byl pozitivně testován. Technologie se představila 
na minipřehlídce desítky výrobků proti covid-19, kterou Hospodářská komora dnes pro 
novináře uspořádala v pražském Florentinu.  
Mezi nimi byl i automatický měřič teploty návštěvníků firem a zaměstnanců Smart Gate od 
společnosti Alumil. Technologie, kterou firmy umisťují u vstupu do kanceláří nebo 
obchodních prostor, za pomoci 18 senzorů během jedné vteřiny provede až 300 měření a 
vyhodnotí konečnou tělesnou teplotu s kapacitou až 60 lidí za minutu. Podobná zařízení 
využívají např. krajské úřady. V Evropě tuto technologii používají mj. letiště nebo vlaková 
nádraží. 
Zatímco firmy zavádějí nové technologie, aby udržely provoz, stát místo podobného scénáře 
omezuje otevírací dobu úřadů, upozorňují podnikatelé. „Krizové stavy, jako je ta současná, 
nám ukazují, že bez digitálních technologií bychom nebyli schopni efektivně zajistit fungování 
některých funkcí státu. V zavádění některých opatření pro další digitalizaci bychom proto 
měli být rychlejší a odvážnější,“ poznamenal prezident ICT Unie a viceprezident 
Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, který v ČR mimo jiné stál za vznikem CzechPointu 
nebo datových schránek. 
„Když se například podíváte na to, jaké fronty vznikaly na výměnu řidičských průkazů s 
rizikem přenosu viru mezi lidmi, a přitom bychom už dávno řidičské průkazy nemuseli na 
území ČR mít u sebe, protože údaje o tom, že jsem oprávněný řidič, má policie k dispozici v 
evidenci řidičů, je podle mého názoru neobhajitelné, že dosud nedošlo ke změně myšlení a 
přístupu některých úřadů k řešení běžných životních situací,“ dodal. 
Některé podniky pomáhají v boji proti covid-19 přímo státu. Do nově postavené polní 
nemocnice v Brně dodala více než 300 nemocničních lůžek například českoskalická rodinná 
firma Proma Reha. „Požadavkem státu bylo, aby zdravotníci dokázali obsloužit co nejvíce 
pacientů. Dodali jsme pět typů moderních lůžek, která péči o pacienta usnadňují,“ 
poznamenal jednatel společnosti a viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský. „Z 
obchodního hlediska byla jednání se státem tvrdá, ale korektní. Musím ocenit rychlost a 
přístup státu, jednání probíhala i o víkendu, smlouvu jsme podepisovali v jedenáct večer,“ 
shrnul. Firma výrobky vyváží do 70 zemí světa, a to i na velmi náročné trhy Blízkého 
východu.  
Ukázky výrobků v provozech: 

 chytrý náramek C-19 PROTECTOR pro dodržování odstupů zaměstnanců a 
trasování zaměstnanců v provozech (Care Plus Service, člen skupiny Moore Czech 
Republic) 

 nemocniční lůžko, které výrobce Proma Reha dodal do polní nemocnice v Brně 
 automatický měřič teploty návštěvníků firem a zaměstnanců Smart Gate od 

společnosti Alumil 
 roušky s nanovlákennou membránou Respilon 
 rychlá dezinfekce ozonem průmyslových a konferenčních prostorů, kongresových 

center, kin a hotelů ANNIHILATOR od ČEZ ESCO 
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 ochranné polomasky SC20001 od SYSCAE pro zdravotníky, záchranáře, hasiče, 
policisty, které jsou dodávané do firem Bosch, Škoda nebo Aisin 

 GSM náramky s panickým tlačítkem pro bezpečí seniorů s aplikací od DATASYS, 
kterou v současnosti používá např. domov důchodců v Litoměřicích a reálně již zachránila 
lidský život 

 mobilní aerosolová 3D dezinfekce pro vnitřní prostory Clean Cube, jedná se o 
švýcarského výrobce Steinemann, jehož distribuci pro ČR a Slovenskou republiku zajišťuje 
společnost Vexim s.r.o. se sídlem v Praze 

 mobilní bezkontaktní rozprašovač nanomlhoviny Protective Cube, který eliminuje viry 
v dezinfikované oblasti, je ideální pro použití v kancelářích, úřadech, učebnách, jídelnách, 
nemocnicích, restauracích, menších provozovnách, kosmetických salonech, továrnách, 
používá se při běžném provozu za přítomnosti osob 

 telemedicínské řešení MEDDI app, které mj. umožňuje bezpečné spojení lékaře s 
pacientem přes videohovor a chat, komunikace je šifrována 

 malá mobilní hygienická stanice z nerezové oceli s čerpadlem pro osobní hygienu z 
eshop-gastro.cz" 
 
19.11. TZ HK zaslaná členům AČN  
Zvýšení limitu pro registraci k DPH sníží drobným podnikatelům administrativní zátěž. Měnil 
by se po 16 letech 
Praha, 19. listopadu 2020 – Poslanci budou dnes rozhodovat také o zvýšení ročního limitu 
obratu, jehož překročením vzniká podnikateli povinnost platit daň z přidané hodnoty. Česká 
republika tento práh, dnes na úrovni 1 milionu korun za posledních 12 kalendářních měsíců, 
nezměnila od svého vstupu do EU, čímž se nezohlednil cenový vývoj v uplynulých 16 letech. 
Navýšení prahu na 2 miliony korun, anebo alespoň na 1,2 milionu, jak někteří poslanci 
navrhují, Hospodářská komora podporuje.   
Díky tomu by se podnikatelům snížila administrativní náročnost podnikání. Pokud se 
podnikatel stane plátcem DPH, přibudou mu totiž nové povinnosti. Musí řádně zaevidovat 
daňové doklady a zpracovávat a podávat pravidelně daňová přiznání k dani z přidané 
hodnoty. To zvyšuje režijní náklady podnikatele a časovou náročnost.  
Samozřejmě, pokud konkrétnímu podnikateli i s nižším obratem z různých důvodů vyhovuje 
být plátcem DPH (např. kvůli vazbám na obchodní partnery, kteří sami jsou plátci daně), 
měla by být nadále zachována možnost dobrovolné registrace k DPH. 
Například Polsko zvýšilo práh pro registraci k DPH z 150 000 PLN na 200 000 PLN od 1. 
ledna 2017 právě proto, aby se polským podnikatelům snížila zátěž související s daňovou 
agendou a administrativní zátěž polských finančních úřadů. 
Zvýšení limitu obratu z 1 milionu na 1,2 miliony Kč nebo 2 mil. Kč navrhl poslanec Jan 
Hrnčíř. Navýšení limitu na 2 miliony korun navrhl také poslanec Vojtěch Munzar. 
Analytici a legislativci Hospodářské komory České republiky provedli rozbor všech 
pozměňovacích návrhů k novému daňovému balíčku. Daňový balíček, který čeká závěrečné 
3. čtení, mimo jiné zavádí stravenkový paušál pro zaměstnance nebo navyšuje sazby 
spotřební daně z tabákových výrobků. Poslanci k vládnímu návrhu, který má změnit některé 
zákony v oblasti daní od ledna 2021, předložili 63 pozměňovacích návrhů. Někteří z nich 
například navrhli zvýšit limit povinné registrace k DPH na 2 miliony korun tržeb ročně nebo 
rozšířit okruh daňové uznatelnosti očkování zaměstnanců. Jiní kupř. usilují o to, aby 
zaměstnanci neměli nárok na peněžitý příspěvek na stravování od zaměstnavatele.  
Hospodářská komora identifikovala pro podnikatele a tuzemské hospodářství škodlivé, či 
naopak příznivé návrhy změn nového daňového balíčku. Poslancům adresovala stanoviska 
za členy Hospodářské komory a doporučení, které pozměňovací návrhy ovlivňující 
podnikatelské prostředí v ČR přijmout, a které nikoliv.  
Mimořádné odpisy nově pořízeného majetku 
Hospodářskou komorou požadovaná daňová opatření k obnově ekonomiky po koronavirové 
krizi zahrnují mimořádné odpisy nově pořízeného hmotného majetku, zvýšení hranice 
odepisovatelného majetku nebo zpružnění odpisování nehmotného majetku. O těchto 
změnách jednali podnikatelé s ministryní financí Alenou Schillerovou už během léta na půdě 
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Hospodářské komory v pražském Florentinu (komentář ředitele Odboru legislativy, práva a 
analýz Hospodářské komory Ladislava Minčiče zde).  
Státem podpořené firemní investice budou pro úspěšný restart národního hospodářství 
zásadní. Hospodářská komora proto plně podporuje příslušné návrhy garančního 
rozpočtového výboru. Alternativní zvýšení hranice pro odpisy pro hmotný i nehmotný majetek 
na 80 000 Kč navrhl i poslanec Mikuláš Ferjenčík, který ve svém pozměňovacím návrhu 
upozornil, že současně platný limit 40 000 Kč pro hmotný majetek platí v § 26 zákona o 
daních z příjmů v nezměněné výši již od roku 1998. Navrhl proto zvýšit limit pro hmotný i 
nehmotný majetek na novou úroveň ze současně platných 40 000 Kč pro hmotný a 60 000 
Kč pro nehmotný majetek a software. 
Snížení spotřební daně z motorové nafty 
S ohledem na obecnou roli přepravních nákladů v celkových nákladech na produkci zboží i 
služeb Hospodářská komora podporuje snížení spotřební daně z motorové nafty. Tato 
podpora je dána rovněž environmentální souvislostí se zeměpisnou polohou ČR, kdy 
tranzitující kamiony kvůli relativně vysoké ceně pohonných hmot netankují u tuzemských 
čerpacích stanic, a nepřispívají tak do národního rozpočtu na ošetření tzv. negativních 
externalit, přestože vypouštějí emise na území ČR. Hospodářská komora předpokládá, že se 
změna daňové sazby alespoň z části promítne do ceny motorové nafty. 
Zrušení superhrubé mzdy 
Hospodářská komora vždy podmiňovala a podmiňuje případné zrušení superhrubé mzdy 
souběžným snížením daňového zatížení. Tím se rozumí nejenom to, aby se celkově snížil 
objem placené daně, ale aby změna ani nebyla provázena systematickým zvýšením 
individuálního daňového zatížení žádné skupiny poplatníků. Hospodářská komora 
doporučuje poslancům při výběru příslušného pozměňovacího návrhu přihlédnout také k 
rozpočtové udržitelnosti zvoleného řešení. Proto má smysl při vyšším jednorázovém výpadku 
závazek konsolidovat veřejné rozpočty, nicméně navrhované roční tempo konsolidace 
schodku o 0,5 % HDP je podle názoru Hospodářské komory příliš neambiciózní. Sněmovna 
má na výběr dva v zásadě akceptovatelné způsoby zrušení superhrubé mzdy – z dílny ODS 
a ANO. S komunistickým návrhem výrazně zvyšujícím progresivitu daně ani se 
sociálnědemokratickým zvýšením zákonné sazby pro OSVČ Hospodářská komora ČR ale 
nesouhlasí. 
Zvýšení základní slevy poplatníka na dani z příjmů 
Návrhy zvyšující základní slevu na dani z příjmů fyzických osob jsou pro všechny živnostníky 
a další drobné podnikatele příznivé. Aktuální výše slevy byla nastavena před 12 lety, účinek 
slevy se tak postupně snižuje tím, jak rostou jejich příjmy. Případné zvýšení slevy je však 
třeba posuzovat v kontextu dalšího souběžného snížení daňového břemene a dlouhodobé 
udržitelnosti veřejných rozpočtů. Příliš masivní zvyšování slevy je tak z pohledu 
Hospodářské komory ČR diskutabilní. Obdobně se Hospodářská komora ČR staví k obecně 
– v souvislosti s koronavirovou krizí – opodstatněnému dočasnému zrušení minimálního 
vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění OSVČ. 
Zvýšení spotřební daně z tabáku a daně z hazardních her 
Ačkoliv je Hospodářská komora obecně proti zvyšování daní, respektuje prioritu dlouhodobé 
udržitelnosti veřejných rozpočtů. Proto nemá zásadní výhrady k případné únosné úpravě 
selektivních daní v podobě doporučené garančním rozpočtovým výborem. Za únosnou 
změnu ale rozhodně nepovažuje výrazné, v relativně krátkém časovém sledu opakované 
zvýšení daňového zatížení jednotlivé komodity nebo aktivity, které by bylo v rozporu s 
legitimními očekáváními dotčeného byznysu, třebaže je motivováno domnělou škodlivostí 
dané komodity nebo aktivity. Příkladem nežádoucí změny je návrh zvýšit o více než polovinu 
zdanění loterií. 
Příspěvek zaměstnavatele na stravování – stravenkový paušál 
Hospodářská komora vládní koncept příspěvku zaměstnavatele na stravování podporuje. 
Oceňuje jeho jednoduchost a férovost. Proto nesouhlasí např. s návrhem na vypuštění 
možnosti peněžitého poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům, které požaduje 
poslanec Petr Dolínek, ani s návrhy, které novinku složitě regulují, jako je návrh poslance 
Jana Hrnčíře zakotvit do zákona povinnost, aby zaměstnanci používali příspěvky od 
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zaměstnavatele na stravování (ať už stravenky, nebo i peněžitý příspěvek, který nově 
navrhuje ministerstvo financí) pouze na stravování ve formě hlavního jídla. 
Hospodářská komora pochopitelně doporučuje schválit návrhy, jejichž cílem je odstranění 
legislativně technických nesrovnalostí, příkladem je pozměňovací návrh předsedkyně 
rozpočtového výboru Miloslavy Vostré dodatečně ošetřující nedostatky výborem již 
doporučeného návrhu. 
Rozšíření okruhu daňově uplatnitelných očkování zaměstnanců 
Koronavirová krize znovu ukázala, jak zásadní je pro zaměstnavatele lidský kapitál. 
Hospodářská komora také proto doporučuje uzákonit daňovou pobídku k očkování. Rozšířit 
okruh daňově zvýhodněných očkování na očkování mimořádné a provedené čistě na žádost 
zaměstnance navrhla poslankyně Věra Kovářová. Pokud by její návrh poslanci přijali, okruh 
podporovaných očkování by se rozšířil i na chřipku, žloutenku, černý kašel a další, přičemž 
související výdaj by byl zahrnut do výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a 
udržení zdanitelných příjmů v rámci péče o zdraví zaměstnanců. Takový výdaj by si tedy 
zaměstnavatelé mohli odečíst ze základu daně.  
Zvýšení prahu, kdy se podnikatel povinně stává plátcem DPH 
Hospodářská komora dlouhodobě podporuje zvýšení registračního prahu u DPH. Podnikatel 
se plátcem DPH musí stát povinně, pokud jeho obrat přesáhne 1 milion korun za uplynulých 
12 po sobě jdoucích měsíců. ČR tento práh nezměnila od svého vstupu do EU. Vláda by už 
jen s ohledem na cenový vývoj v uplynulých 16 letech měla operativně vést po vzoru jiných 
členských zemí jednání o odsouhlasení přiměřeného zvýšení tohoto limitu. Vyšší limit je 
důležitý i proto, aby na něj mohl být co nejdříve navázán nedávno poslanci schválený institut 
jedné paušální daně. Do režimu paušální daně, který bude zatím omezen limitem ročních 
tržeb na 1 milion Kč, by tak následně mohl vstoupit širší okruh podnikatelů. Zvýšení limitu 
obratu, jehož překročením vzniká povinnost plátce DPH z 1 milionu na 1,2 miliony Kč nebo 2 
mil. Kč, navrhl poslanec Jan Hrnčíř. Navýšení limitu na 2 miliony korun navrhl také poslanec 
Vojtěch Munzar.  
Snížení regulatorní zátěže podnikatelů 
Hospodářská komora doporučila poslancům schválit pozměňovací návrh usnadňující reakci 
na regulatorní zátěž podnikatelů. Jde o návrh Petra Dolínka, podle něhož by se o měsíc 
odložila účinnost prvního zvýšení sazeb daně z tabákových výrobků. Snížením regulatorní 
zátěže by bylo i zjednodušení konstrukce daně z příjmů fyzických osob v případě schválení 
některého z poslaneckých návrhů na zrušení superhrubé mzdy. " 
 
20.11. info pro členy AČN  
Vážení členové AČN, 
Dnes ráno jsem se účastnil pravidelné on line porady Hospodářské komory. Přítomni byli 
členové vedení, prezident HK i pan profesor Dušek. 
Bylo řečeno, že příští týden bychom mohli být ve 3 stupni tabulky, vláda ovšem se zařazením 
do 3. stupně nebude spěchat. U řady členů HK se objevuje frustrace a začíná se objevovat 
otevírání provozů načerno, jako třeba fitness… 
Prof. Dušek: 
Současná situace je charakterizována mediální smrští, kdy „kdokoliv s logaritmickým 
pravítkem může vyvolat hysterii…“ PES je index a nelze jej používat roboticky. Vlastní 
rozhodnutí musí být vždy postaveno na hodnocení vkládaných informací. Množstvím testů se 
velmi ovlivní parametry. (Například velké protestování antigenovými testy bude mít efekt 
nízkého výskytu při PCR testech).  
Dále pan profesor konstatoval, že nyní vypadá situace velmi optimisticky. Prosinec, leden, 
únor budou ovšem pod náporem další vlny, která může být horší než ta současná. Virus by 
snad neměl zmutovat, ale jeho virulence bude jiná. Pan profesor předpokládá, že u mnohem 
většího počtu nakažených bude mít průběh choroby výrazně těžší průběh a to bohužel 
ovlivní i mortalitu. A bude mít vliv na zaplnění nemocničních lůžek. Odhaduje, že stav bude 
horší než při druhé vlně. 
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Z jeho pohledu by nestabilní situace měla trvat v příštích měsících. Rychlý nástup vakcíny je 
stále otázkou. Červen by mohl znamenat mezník. 
 
23.11. dopis ministrovi průmyslu  
Vážený pane ministře, 
dovolte nám prosím reagovat na inspirativní článek z Hospodářských novin: RADAČIČOVÁ, 
S. Vánoce bez Amazonu. Francouzi pomáhají místním prodejcům. Hospodářské noviny, 20 
listopad 2020, str. 8. V článku jsou jisté náměty, jak pomáhají jiné státy EU svým prodejcům 
a potažmo i výrobcům.  
Velmi bychom podobnou pomoc uvítali. Podchytit potřebu podpořit stát a domácí ekonomiku. 
Můžeme diskutovat, nakolik je takováto podpora v souladu s unijními předpisy, ale zjevně se 
tak děje. Uvítali bychom finanční podporu například na podporu on line prodeje kvalitního 
nábytku vyráběného v České republice nebo na posílení státního programu podpory kvality a 
značky Česká kvalita. Přes tento program by zajisté bylo možné efektivně podpořit 
tuzemskou ekonomiku a spotřebu kvalitních produktů.    
V případě dalších dotazů nebo diskuse jsme jako Asociace českých nábytkářů připraveni s 
Vámi úzce a aktivně spolupracovat. 
Těšíme se na spolupráci. 
 
23.11. dopis ministrovi zdravotnictví  
Vážený pane ministře, 
dovolte nám prosím Vám pogratulovat ke jmenování do funkce ministra a zároveň Vám 
popřát mnoho profesních úspěchů. Smyslem našeho dopisu je preventivní informace o 
fungování showroomů a obchodů s nábytkem. Píšeme Vám v kontextu možného uvolňování 
současných protivirových opatření.  
Podle našeho nedávného průzkumu se na showroomu s nábytkem v průměru vystřídá do 
deseti zákazníků denně. Mluvíme o showroomu nebo obchodě o velikosti několika stovek 
metrů čtverečních. Velmi nízkou hustotu nakupujících mají ovšem i specializované 
maloobchodní řetězce na nábytek. V těchto prodejnách, disponujících tisíci metry 
čtverečních prodejní plochy, rozhodně není problém dodržovat dvou a více metrové 
rozestupy. (Jediný problematický řetězec z tohoto pohledu se může jevit IKEA, kde běžně 
bývá větší hustota nakupujících. Nicméně, toto vyřešit je otázka nastavení pevných 
parametrů. Jsme přesvědčeni, že IKEA je rozhodně schopna přijmout a dodržet stanovené 
požadované parametry a vyrovnat se s nimi.) 
Byli bychom velmi neradi, pokud by se opakovala situace z letošního jara. Tehdy byly 
otevřeny tzv. hobbymarkety a obchody s nábytkem musely být zavřeny. Řada těchto 
hobbymarketů prodávala i nábytek čímž docházelo k nežádoucí deformaci trhu. Vyskytly se 
dokonce i případy, že pod značkou jistého hobbymarketu byl prodáván importovaný nábytek 
na ploše okolo 5.000 m2. Jiným negativním příkladem je otevření autosalonů, zatímco 
showroomy s nábytkem musely být uzavřeny. Jedná se pro nás o skutečně bolestnou 
zkušenost. Prosíme, aby se toto již neopakovalo. 
Prodejny nábytku jsou samozřejmě schopny dodržet bezpečnostní pokyny, které budou 
pevně stanoveny. Je zřejmé, že českým nábytkářům velmi záleží na zdraví svých 
zaměstnanců i zákazníků. O tom není pochyb. V případě potřeby podpořit naši žádost 
dalšími fakty, jsme jako Asociace českých nábytkářů připraveni s vámi úzce a aktivně 
spolupracovat." 
 
23.11. Tisková zpráva AČN  
Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 23.11.2020,  
zrušení superhrubé mzdy je krok správným směrem!  
Poměrně nevídanou smršť názorů rozpoutala informace, že podle hlasování parlamentu by 
měla být zrušena superhrubá mzda. Asociace českých nábytkářů má zrušení superhrubé 
mzdy ve svém programu již delší dobu. Podle AČN je zrušení krok správným směrem, který 
povede ke zlepšení ekonomické úrovně České republiky. Je až s podivem, jak je mediálně 
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silný hlas o výpadku státního rozpočtu a jak malý prostor je věnován úsporám ve státním 
hospodaření.     
 
AČN dlouhodobě poukazuje na neefektivní státní správu. Tisíce a tisíce úředníků přináší 
minimální přidanou hodnotu. Často to není ani vinou oněch samotných úředníků. Je to 
způsobeno neefektivním vedením, jsou vykonávány zcela zbytečné úkony a podnikatelé jsou 
zatěžováni naprosto zbytečnými operacemi. Dlouhodobě tento stav vyvolává kritiku a 
sarkasmus. Řešením je zefektivnění státní správy. To je zejména přechod na vyšší stupeň 
digitalizace. Ale i systematické odstraňování zbytečných operací a požadavků. Kroky k 
zeštíhlení státní správy musí být systémové. Smyslem je ušetření lidské práce a práce 
podnikatelů. Je potřeba si uvědomit, že státní správa je zde pro občany a ne opačně! 
Úsporami ve státní správě je možné ve velmi krátké době ušetřit desítky miliard. Ve výhledu 
několika let mohou jít úspory až do stovky miliard. Dalšími možnostmi je omezit zbytečné 
výdaje státu, zamezit plýtvání a nehospodárnosti. To je ovšem prací politiků, aby lidem 
potřebné kroky řádně vysvětlili. 
Dlouhodobým problémem českých podnikatelů a tím i zaměstnanců je vysoké zdanění 
práce. Tím se zaměstnavatelé mohou vypořádat v podstatě pouze tím, že budou držet mzdy 
na uzdě. A protože je český nábytkářský průmysl proexportně zaměřen, tak japonského 
kavárníka, který usazuje hosty na židle vyrobené v Čechách příliš nezajímá kolik výrobce 
zaplatí na daních a jak je práce zdaněná. Stejně tak majitele rezidence s výhledem na 
Pacifik na východním pobřeží Austrálie, který má v kuchyni linku od českého výrobce. 
Nezajímá to ani majitele loftu v New Yorku s výhledem na Brooklynský most s ložnicí 
vyrobenou v Česku. Nezajímá to úředníka v Kolíně nad Rýnem nebo Mnichově, který sedí 
na ergonomicky propracované kancelářské židli za hydraulicky polohovatelným 
kancelářským stolem, které byly vyrobené v Česku. Zajímá ho výsledná cena. A proto je 
potřeba se nad zdaněním práce v Česku zamyslet. Možná nám zrušení superhrubé mzdy 
může zachránit mnoho pracovních míst a ve výsledku přinést do státní kasy více peněz! 
Vždyť Česká republika je dnes na sedmé příčce nejvyššího zdanění práce v rámci zemí 
OECD! Mezi zeměmi střední Evropy má ČR zdanění práce nejvyšší. V tomto ohledu je těžko 
pochopitelné volání odborového předáka Josefa Středuly po plné státní kase. Čí zájmy tento 
boss hájí?   
AČN po zrušení superhrubé mzdy dlouhodobě volala. Jedná se o krok, jak je možné přidat 
zaměstnancům peníze, které potřebují pro svou spotřebu. Snížení odvodů znamená 
efektivnější využití peněz, než je tomu schopen stát. AČN je názoru, že zrušení superhrubé 
mzdy by měl být počátek. Dalším krokem by mělo být snížení odvodů sociálního i 
zdravotního pojištění. 
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. 
 
25.11. členům AČN zaslána informace od HK  
Vážení kolegové, 
jsem rád, že se epidemická situace začíná zklidňovat, díky čemuž jsme mohli přejít do 
stupně 4 protiepidemického systému. Bohužel to ale pro naprostou většinu živnostníků a 
podnikatelů neznamená tolik vyhlížený stav, kdy mohou - při dodržení stanovených 
organizačních a režimových opatření - otevřít své provozovny. Věřím však, že je otázkou 
blízké budoucnosti, kdy se Česká republika ocitne ve stupni rizika 3, který umožní opětovné 
otevření většiny obchodů a služeb. Jak víte z pravidelných sdělení, vaše podněty a postřehy 
pravidelně přenášíme na jednání s příslušnými rezorty a institucemi. Náš společný tlak se 
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rovněž snažíme ještě více stupňovat na jednotlivé poslanecké kluby. Krátkou rekapitulaci a 
také informace k aktuální legislativě, naše stanoviska i aktivity na pomoc krizí zasažených 
podnikatelů si můžete přečíst níže. 
• Vláda na své mimořádné schůzi 20. listopadu na základě souhlasu poslanecké 
sněmovny rozhodla o prodloužení nouzového stavu až do 12. 12. 2020 (usneseni č. 1195). 
Stále tak platí omezení volného pohybu osob a shromažďování osob, ale je upraven čas, kdy 
striktní zákaz (s drobnými výjimkami pro výkon práce a úkony neodkladné k záchraně zdraví 
a života) vycházení platí až od 23:00 hodin (usnesení č. 1200). 
Omezení maloobchodu a poskytování služeb platí de facto ve stejném rozsahu jako dosud, 
stále platí zákaz prodeje a poskytování služeb v neděli a o státních svátcích s drobnými 
výjimkami (čerpací stanice, lékárny). Nicméně došlo k prodloužení doby, kdy je možné 
prodávat přes okénko do 23:00 hodin. Tam, kde je maloobchodní prodej a poskytování 
služeb povoleno, je stanoven limit 15 m2 na jednoho zákazníka (do limitu se nezapočítávají 
děti do 6 let); v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení 
nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je 
držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. Speciálně ke stanovenému parametru 
plochy na jednoho zákazníka měla a má HK ČR zásadní výhrady. Celé stanovisko 
Hospodářské komory k protiepidemickému systému si můžete přečíst ZDE. Svůj názor jsem 
rovněž vyjádřil v rozhovoru pro DVTV. 
I nadále platí zákaz vzdělávacích akcí prezenční formou, nicméně je umožněno konat 
některé odborné zkoušky (např. pro hasiče, lékaře) a také zkoušky, jejichž složení je 
podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti; při konání zkoušky se 
však zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob, a je-li zkouška podle právního 
předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti (podrobnosti naleznete v usnesení 
č. 1201). Možnost konat zkoušky tak reaguje na problém, na nějž jsem upozorňoval 
vicepremiéra Karla Havlíčka, když jsem mu navrhoval, aby kvůli zákazu zkoušek inicioval 
přijetí opatření, které by prodloužilo platnost zkoušek, která vypršela nebo vyprší v době 
mimořádných protiepidemických opatření. 
• V médiích jste si nemohli nevšimnout diskuse o rušení superhrubé mzdy a zavedení 
stravenkového paušálu. Poslanecká sněmovna totiž ve třetím čtení schválila daňový balíček. 
Hospodářská komora v balíčku podporovala především opatření pro stimulaci obnovy 
ekonomiky „po covidu“, zejména mimořádné odpisy nově pořízeného majetku. Je jasné, že v 
důsledku kumulace jednotlivých opatření vedoucích ke snížení daně z příjmů fyzických osob 
(vedle zrušení superhrubé mzdy také výrazné zvýšení základní slevy na poplatníka), vzniká 
enormní tlak na státní rozpočet. Z toho důvodu očekávám pozměňovací návrhy v senátu, 
který se má návrhem v nejbližší době zabývat. Výslednou podobu daňových změn je obtížné 
předpovídat. Z pohledu podnikatelů aktuálně zasažených koronavirovou krizí by ale asi 
nejhorším scénářem bylo, kdyby nebyly přijaty změny vůbec žádné. 
• Jsem rád, že se naplnilo naše očekávání a na Ukrajině byla s účinností od 16. 
listopadu navýšena denní kapacita příjmu žádostí o krátkodobá schengenská víza za účelem 
zaměstnání na 800 žádostí denně. Na druhou stranu byly ale bohužel pozastaveny žádosti o 
zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec – Mongolsko na 
Zastupitelském úřadě Ulánbátar. Důvodem jsou zpřísněná opatření v souvislosti s epidemií 
onemocnění covid-19 ze strany mongolských státních úřadů, která jsou prozatím platná do 1. 
prosince. Informace k zaměstnávání cizinců pravidelně aktualizujeme ZDE.  
• Současně kvituji, že do tuzemských provozů začaly rychle pronikat nové technologie 
a specializované výrobky, které chrání zaměstnance a zákazníky před nákazou covid-19 na 
pracovištích. Firmy tak reagovaly na zářijovou výzvu Hospodářské komory, která je k tomu 
vyzvala, aby tím snížily riziko plošného lockdownu. V provozech se objevily kromě roušek s 
nanovlákennou membránou třeba i rychlé automatické měřiče teploty návštěvníků firem a 
zaměstnanců nebo přístroje na dezinfekci průmyslových hal ozonem. Více k danému tématu 
včetně ukázky výrobků v provozech si můžete prohlédnout ZDE. Celou tiskovou konferenci 
můžete zhlédnout ZDE (v čase od 11:25). 
• Vzhledem k narůstajícím stížnostem ze strany řidičů kamionové dopravy, kteří jsou 
velmi nespokojeni s rozhodnutími některých čerpacích stanic pohonných hmot o uzavření 
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toalet a sprch, jsem uvítal vyjádření J. Rážové, náměstkyně ministra zdravotnictví pro 
ochranu a podporu veřejného zdraví a zároveň hlavní hygieničky ČR, že není zakázáno či 
omezeno provozování toalet a sprch jakožto součástí čerpacích stanic pohonných hmot. 
Věřím, že tato informace může být užitečná jak pro řidiče kamionů, tak pro nás všechny, kteří 
využíváme ke své práci automobil. 
• Na komorovém webu nadále pravidelně publikujeme informace k přeshraničnímu 
pohybu. Poslední aktualizace proběhly u těchto zemí: Estonsko, Portugalsko, Řecko a 
Španělsko. 
• Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru - můžete také 
průběžně sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či na facebookovém profilu 
Hospodářské komory ČR. 
• Zajímavé informace publikuje také Deník.cz, se kterým Hospodářská komora 
spolupracuje na prezentování příběhů živnostníků zasažených koronavirovou krizí. Pro 
ilustraci přikládám do přílohy 2 články. 
 
26.11. společné prohlášení EFIC a EFBWW  
Vážení členové AČN, 
Evropské sdružení výrobců nábytku EFIC se dohodli na společném prohlášení s evropskou 
odborovou organizací na společném prohlášení a vyzvali UEA, zda má zájem prohlášení též 
podepsat. Je nyní na členech UEA se k návrhu vyjádřit. 
Máte prosím zájem abychom za AČN podpořili toto společné prohlášení? Jedná se o výraz 
podpory cirkulární ekonomice a Green Dealu, jako strategického dokumentu ke směrování 
ekonomiky směrem k ekologicky šetrnému hospodaření. 
Máte prosím názor zda tyto směry do blízké budoucnosti podporujete? Odmítáte? Nebo 
máme ve vyjádření zůstat neutrální?  
Prosím o vyjádření do 30.11. do 12 hodin. 
S pozdravem 
Tomáš Lukeš 
 
27.11. členům AČN zaslána informace  
Vážení členové AČN, 
Dnes jsem měl opět pravidelnou on line schůzku s vedením HK. Dnes se účastnili i poslanci 
ODS Stanjura, Skopeček a Kupka. 
Bylo konstatováno, že Praha má odlišnou strukturu testovaných. (Hodně se testuje na letišti, 
kde je malý záchyt). Proto je na tom Praha podle statistik dobře.  
Pokud bychom Prahu do celorepublikového průměru nepočítali, je ČR podle PES v jasném 
4. stupni… 
Rozvolnění od pondělí je nejisté. Je velká pravděpodobnost, že k rozvolnění v pondělí 
nedojde. 
V diskusi jsem zmínil, že chápeme současnou rizikovou situaci. Že bychom uvítali otevření 
showroomů a obchodů s nábytkem za přísných bezpečnostních opatření. Nechceme na 
vládu radikálně útočit. A že nechceme, aby se opakovala situace z jara, kdy byly otevřeny 
autosalony a showroomy s nábytkem ne. " 
 
30.11. zaslaná TZ HK členům AČN  
Hospodářská komora vítá rozhodnutí vlády částečně umožnit od příštího týdne podnikatelům 
jejich činnost. Zároveň navrhuje možnosti podpory firem i ve třetím stupni nebo zahájení 
antigenního testování 
Praha, 29. listopadu 2020 – Hospodářská komora oceňuje, že vláda po dnešním jednání 
představila jasný plán rozvolňování proticovidových opatření v příštím týdnu a přechod ČR 
do 3. stupně protiepidemického systému. Komora zároveň doporučuje vládě, aby provedla 
revizi poskytované podpory podnikům a zajistila spravedlivý systém pomoci postiženým 
sektorům. Podnikatelé také deklarují, že jsou připraveni zahájit testování zaměstnanců 
pomocí antigenních testů, a urychlit tím rychlejší zotavení české ekonomiky. 
 



 

 

19 

 

„Předpokládali jsme, že vláda od pondělka umožní podnikatelům a jejich zaměstnancům 
alespoň částečně fungovat tak, jak stanovila v pravidlech protiepidemického systému ve 
třetím stupni. Čtvrteční kompromis vítáme, nicméně komunikace případného rozvolnění v 
posledních dnech, kdy se začaly hledat způsoby, jak v pondělí nerozvolnit, zpochybnily 
samotný protiepidemický systém,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.  
Podle Hospodářské komory je důležité, aby měly české firmy jistotu budoucí podpory 
zejména pro případ, kdy by začátkem příštího roku pandemie koronaviru opět zesílila. 
Mezi více než 16 tisíci živnostníky, podniky a 125 oborovými asociacemi, svazy, klastry a 
řemeslnými cechy, které Hospodářská komora zastřešuje, se pravidla rozvolňování diskutují 
velmi živě. „O postupu rozvolňování musí rozhodnout vláda a musí postupovat tak, aby 
omezila riziko další vlny epidemie a případného dalšího lockdownu, který by znamenal další 
velké škody pro celou ekonomiku. Musí ale také vzít na vědomí, že neustálé odklady 
otevření pro řadu podnikatelů znamená, že s jistotou už neotevřou vůbec, protože vyčerpali 
své rezervy a nemají z čeho hradit fixní náklady, které jim každým dnem vznikají, i když mají 
provozovnu uzavřenou,"" dodal Vladimír Dlouhý.   
Podle šéfa Komory je nyní nezbytné, aby se vláda zaobírala také tím, jak se vypořádat se 
situací, kdy provozovny budou od stupně tři jen „polootevřené“. Na státní podporu už dnes 
nedosahuje řada podniků, v zahraničí je přitom podpora koncipována tak, aby přiměřeně 
pokrývala fixní náklady a umožnila tak přežití firem. V ČR je tato podpora zastoupena 
okrajově, přičemž se často nedostává ani těm nejpostiženějším firmám.     
Například Německo podnikům poskytuje kromě Novemberhilfe překlenovací podporu fáze II 
pro období září až prosinec nazvanou Überbrückungshilfe, zároveň chystá třetí fázi podpor 
pro období leden až červen 2021. Všechny podpory přitom kompenzují podnikům ztráty 
podle obratu. 
Rozdíly ve způsobu podpory podnikatelů mohou být také jedním z důvodů, proč růst české 
ekonomiky výrazně zaostává za ostatními zeměmi. ČR se totiž zařadila k zemím s 
nejpomalejším růstem ekonomiky ve třetím čtvrtletí, její ekonomika vzrostla jen o 6,2 %. 
Pomaleji se zotavovala už jen ekonomika Litvy. HDP celé EU se ve třetím čtvrtletí ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím přitom zvýšil o 12,1 %.  
Evropská komise přitom v poslední revizi dočasného rámce veřejné podpory v říjnu rozšířila 
možnosti podpory o další nástroj (čl. 3.12 dočasného rámce), který umožňuje státům 
kompenzovat podnikům nepokryté fixní náklady až do výše 3 miliony eur na podnik. Na 
základě tohoto schématu nyní MPO připravuje program na podporu veletrhů a kongresů, 
které mají vysoké fixní náklady a realizují ztráty, a stejný přístup by mě být použit pro celý 
systém státní pomoci v ČR. 
„Aplikujme jednoduchou matematiku, ať má při využívání možností daných dočasným 
rámcem každý nárok alespoň na 75 % obratu dle německého vzoru a odečtou se od toho 
jakékoliv již poskytnuté kompenzace, jako je třeba Antivirus, kompenzační bonus nebo 
nejrůznější dotační programy Covid. Nové nastavení evropských pravidel tomu dává prostor. 
A hlavně to bude jednoduché a spravedlivé,“ navrhuje viceprezident Hospodářské komory a 
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.  
Hospodářská komora v této souvislosti také připomíná, že vstup do 3. stupně 
protiepidemického systému pro podniky znamená, že nemohou naplno realizovat prodeje, a i 
přestože budou jen zpola otevřené, mohly by ztratit jejich zaměstnanci nárok například na 
státní pomoc v programu Antivirus nebo právo na odklad daňových plateb. ""Řada malých 
firem a živnostníků se proto raději rozhodne ukončit činnost, neboť polovičatý provoz jim 
neumožní smysluplné ekonomické fungování,"" dodal Tomáš Prouza.  
Hospodářská komora také vyzvala vládu k okamžitému zahájení testování pomocí 
antigenních testů. Testy podle ní musejí být na odběrných místech dostupné pro všechny 
občany a hrazené z veřejného zdravotního pojištění, údaje o testování pak musejí být 
zaznamenány v ISIN. Podniky jsou přitom též připravené k masivnímu testování 
zaměstnanců.  
„Zároveň je naprosto nezbytné neprodleně provázat pravidelné antigenní testování s 
protiepidemickým systémem, jen tak se může antigenní testování stát cestou z lockdownu k 
bezpečnému provozu služeb, podnikání a obchodu v dalších týdnech a měsících. Všem těm, 
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kteří budou dobrovolně a pravidelně podstupovat testování, by mělo být umožněno 
provozovat jejich podnikání či živnost,“ podotkl Dlouhý.  
„Apelujeme také na vládu, aby upravila protiepidemický systém v parametru 7denní 
průměrné pozitivity testů: masivní testování antigenními testy bude vyžadovat okamžitou 
úpravu tohoto indexu, aby dával věrný odraz reality v regionech,“ dodal předseda Sekce pro 
zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory Ivo Hlaváč. 
 
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za listopad 2020 využily tyto společnosti: 
V e-letteru na www.nabytek-jistota.cz naleznete: 
ALBA CR MÁ ZNAČKU ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK! 
FIRMA U PILOUSE REALIZOVALA VELMI ATYPICKÝ INTERIER RODINNÉHO DOMU 
ANTIBAKTERIÁLNÍ DESKY KRONOSPAN 
1.10. PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2020: 
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https://drevmag.com/cs/casopis-drevarsky-magazin/ 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


