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2.3. odeslané odkazy členům AČN na informace k povinnému testování a výhodná 
nabídka testů:  
Někteří se ptáte na testy, posíláme užitečné odkazy. 
• Usnesení vlády: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-
informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/  
Nebo 
• Mimořádná opatření MZ: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-
ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/  
Piráti udělali: 
• dobrý zdroj informací ke Covidu je tady: Covid Portál Vládní opatření lidskou řečí 
(gov.cz) https://covid.gov.cz/  
• Konkrétně k testování zde: Antigenní testování zaměstnanců ve firmách Covid Portál 
(gov.cz) https://covid.gov.cz/situace/antigenni-testovani/antigenni-testovani-zamestnancu-ve-
firmach  
 
S dodavatelem testů jsme pro vás dohodli cenově zajímavou nabídku testů i jiných 
ochranných pomůcek. Pro členy AČN je sleva, tedy uveďte, že jste členy. Viz příloha. V 
případě zájmu kontaktujte: Lukáš Pelech 724 607 539 / lukaspelech@gmail.com  
 
2.3. AČN vydala tiskovou zprávu Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) 
ze dne 2.3.2021 
tvrdý lock down průmyslu by měl stejný efekt jako v současné situaci zavřít tisíce testovacích 
míst. 
Na základě bleskového průzkumu mezi členy AČN jednoznačně vyplynulo, že společnosti 
vyrábějící nábytek jsou schopny své zaměstnance ochránit. Řada z nich na své náklady 
pravidelně provádí testování na koronavirus. Firmy nakoupily a daly svým zaměstnancům 
respirátory FFP2 nebo nanoroušky, někde i ochranné brýle. Dezinfekce na pracovištích je 
samozřejmostí. Tyto ochranné prostředky zaměstnanci ve firmách povinně nosí. Je to i v 
zájmu samotných zaměstnanců, kteří nechtějí svou firmu ohrozit. U drtivé většiny výrobních 
společností se projevuje ohromná solidarita pracovníků s firmou, která jim dává práci. Lze 
bez nadsázky říct, že každá nábytkářská firma se mění v testovací místnost…     
To, že tvrdý lock down průmyslu přinese výrazně více škody, než užitku vyzkoušeli před 
námi již v Izraeli. (Po tvrdém lock downu křivka nakažených prudce vystřelila nad původní 
hodnoty.) Pokud by došlo k uzavření průmyslových podniků, mnohé firmy by se ocitly ve 
skutečně existenčních potížích. Často se jedná o desítky let budované firmy, tisíce hodin 
práce a odříkání sobě i celé rodině. Je smutné, pokud se někteří odborníci na viry vyjadřují o 
celém průmyslu jako o české montovně. Je to neuctivé k tisícům firem všech velikostí.   
Přístup majitelů firem i samotných zaměstnanců ve výrobě nábytku ukazuje maximálně 
zodpovědný přístup. Ředitel firmy vyrábějící čalouněný nábytek říká: „Sami zaměstnanci se 
bojí, aby covid do firmy nezatáhli. Několikrát se mi stalo, že mi zaměstnankyně volala, že jí 
není dobře. Okamžitě jsem reagoval, ať do práce nechodí a nechá se otestovat…“ Samo o 
sobě uzavření obchodů a showroomů s nábytkem způsobuje, že je ve firmách méně práce. 
Méně práce znamená i více prostoru pro hygienická opatření.  
Poukazování na průmysl je bohužel pouze líbivý populismus. Netvrdíme, že na pracovišti k 
přenosu nákazy nemůže dojít. Rozhodně lze, ale šíření eliminovat. V případě lock downu 
průmyslu je iluzorní si myslet, že se situace s nákazou covid 19 zlepší. Nezlepší. Ba naopak 
zhorší! Je naivní si představovat, že pokud lidé z průmyslu zůstanou doma, zavřou se ve 
svých bytech a budou v izolaci sledovat televizi. Je velmi pravděpodobné, že nebudou. 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
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(Některé průmyslové podniky testují již delší dobu. Výsledky ukazují, že se zde virus 
nevyskytuje ve vyšší míře než v ostatní společnosti. Povinným testováním se ovšem daří 
šíření zastavit. A to je nesmírně důležité.) 
 
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. 
 
2.3. TZ HK info HK a TZ AČN Vážení členové AČN, zasíláme vám dnešní tiskovou 
zprávu AČN, informaci o jednání HK a včerejší tiskovou zprávu HK: 
Vážená paní, vážený pane, 
dovolujeme si vás informovat, že i díky našemu společnému tlaku, se patrně podaří korigovat 
včerejší usnesení vlády ohledně zaměstnaneckého stravování. 
V návaznosti na uvedené očekáváme, že již dnes vláda schválí úpravu svého usnesení tak, 
že v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, 
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), 
bude provoz umožněn při nastavení a dodržování organizačních a technických opatřeních 
vedoucích k efektivnímu snížení rizika nákazy. Aktuálně se mluví o omezení počtu osob (1 
na 15m2), jedna sedící osoba u běžného čtyřmístného jídelního stolu nebo dvě sedící osoby 
diagonálně (pokud jsou od sebe odděleny plexisklovou či jinou obdobnou mechanickou 
zábranou). Bližší informace vám poskytneme, jakmile to bude možné. 
Při této příležitosti bych vám rád také avizoval, že intenzivně pracujeme na souhrnném 
dokumentu k (povinnému) testování zaměstnanců ve firmách. Komplexní informaci obdržíte 
jako součást večerního sdělení prezidenta V. Dlouhého do celé komorové sítě. 
Mgr. Milan Kašík, zástupce ředitele odboru vnitřní komunikace 
  
 
TISKOVÁ ZPRÁVA, HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY: Podnikatelé jsou 
připraveni pomoci státu s povinným testováním ve firmách. 
Praha, 1. března 2021 – Podnikatelé jsou připraveni masově testovat své zaměstnance, 
povinnost musí být ale legislativně ukotvena tak, aby řešila i případy, kdy se zaměstnanci 
testování, organizovanému zaměstnavateli, budou bránit. Podnikatelé jsou připraveni zajistit 
si antigenní testy, stát ale musí zabezpečit proveditelnost nově ukládané povinnosti, tedy aby 
ke dni, kdy má povinnost vzniknout, zabezpečil dostupnost antigenních testů v počtech, které 
budou potřeba. 
Hospodářská komora také připomíná, že testování má prioritně organizovat stát, výdaje 
zaměstnavatelů by měly být plně kompenzovány, nejde přitom jen o zabezpečení logistiky a 
průběhu testování v podnicích, ale také o výdaje spojené s likvidací potenciálně infekčního 
odpadu.  
Hospodářská komora dnes upřesnila své odhady počtu zaměstnavatelů, kterých by se 
povinné testování týkalo. Podle nových dat Hospodářské komory by se povinné testování u 
zaměstnavatelů s více než 250 zaměstnanci mohlo týkat 2 400 zaměstnavatelů, přičemž ve 
zpracovatelském průmyslu by povinně testovat zaměstnance mělo 930 zaměstnavatelů. Ve 
velkoobchodu a maloobchodu působí 240 zaměstnavatelů s více než 250 zaměstnanci. 
Dalšími velkými skupinami je oblast zdravotnictví a sociální péče, kde působí 220 
zaměstnavatelů, oblast administrativní a podpůrné činnosti se 190 zaměstnavateli a oblast 
veřejné správy a obrany se 190 zaměstnavateli v kategorii nad 250 zaměstnanců. Platí, že 
mezi největší zaměstnavatele v zemi patří stát a veřejná správa nebo kupříkladu i vysoké 
školy.   

http://www.ceska-kvalita-nabytek.cz/
http://www.ceska-kvalita-nabytek.cz/
http://www.nabytek-jistota.cz/
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Zajistit dodávky antigenních testů pomůže zaměstnavatelům i Hospodářská komora, v této 
chvíli jedná s dodavateli o zajištění skladových zásob a urychlení dodávek testů pro potřeby 
zaměstnanců firem v následujících dnech. Komora chce umožnit zejména těm podnikům, 
které nemají zkušenosti s nákupem těchto prostředků, aby si antigenní testy zabezpečily 
přes její internetovou stránku. 
Miroslav Diro  
Tiskový mluvčí 
Hospodářská komora České republiky 
 
3.3. zpráva HK zaslaná členům AČN  
Vážení kolegové, 
vzhledem k velmi turbulentní době v zavádění nejrůznějších opatření vlády, jsme pro vás s 
kolegy zpracovali další sadu užitečných informací. Ve sdělení tak můžete nalézt nejen 
informace k povinnému testování ve firmách, ale také základní výstupy z dnešního jednání 
vlády. 
Testování se řídí dle Mimořádného opatření Č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN:  
• Zaměstnavatelé nově nesmí umožnit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který v 
posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo Ag test nebo jiný preventivní test na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.  
• Zaměstnanci jsou povinni se takovému testování podrobit.  
• Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců 250 a více platí povinnost testovat 
zaměstnance v následujícím režimu: 
o smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 3. 3. 2021 
o musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 5. 3. a 12. 3. 2021 (tzn. s 
testováním by měl začít od 5. 3. 2021) 
o od 12. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 
7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem. 
• Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 50 do 249 platí povinnost testovat 
zaměstnance v následujícím režimu:  
o smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 5. 3. 2021 
o musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 8. 3. a 15.3. 2021 (tzn. s 
testováním by měl začít od 8. 3. 2021) 
o od 15. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 
7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem. 
 
Důležité termíny pro zaměstnavatele: 
• po 3. 3. 2021 musí být zajištěny testy (zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci) 
• po 5. 3. 2021 musí být zajištěny testy (zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci) 
• kdykoli po 5. 3. 2021, nejpozději však do 11. 3. 2021 výzva zaměstnancům podrobit 
se testům (zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci) 
• kdykoli po 8. 3. 2021, nejpozději však do 14. 3. 2021 výzva zaměstnancům podrobit 
se testům (zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci) 
• počínaje 12. 3. 2021 žádný zaměstnanec na pracovišti bez negativního testu 
(zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci) 
• počínaje 15. 3. 2021 žádný zaměstnanec na pracovišti bez negativního testu 
(zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci) 
 
• Zaměstnavatelé mohou testování zaměstnanců organizovat v termínech dle svého 
uvážení, ale vždy tak, aby zaměstnanci bez negativního testu nebyla umožněna přítomnost 
na pracovišti.  
• Pokud bude zaměstnanec v 7 dnech následujících po termínu testování vyhlášeném 
zaměstnavatelem vykonávat práci výlučně na jiném pracovišti zaměstnavatele, než na 
kterém je organizováno testování, je zaměstnavatel povinen umožnit takovému zaměstnanci 
(s výjimkou zaměstnance na home office), aby se podrobil testu mimo pracoviště 
zaměstnavatele. 
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Povinnost podrobit se testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří:  
1. v 7 dnech následujících po termínu testování vyhlášeném zaměstnavatelem, budou 
nepřetržitě vykonávat práci z domova (formou home office).  
2. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu 
na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19 
 
• Zaměstnanci, který se odmítne podrobit testu, zaměstnavatel neumožní vstup na 
pracoviště. Pokud se přitom zaměstnavatel s takovým zaměstnancem nedohodne např. na 
výkonu práce z domova (home office) nebo čerpání dovolené, a ani nevyhoví jeho žádosti o 
neplacené volno, půjde na straně zaměstnance o tzv. jinou důležitou osobní překážku v 
práci, za kterou zaměstnanci podle zákoníku práce nepřísluší náhrada mzdy (zaměstnavatel 
nicméně může na základě vlastního uvážení nad rámec zákona náhradu mzdy poskytnout).  
• Pokud po absolvování testu získá zaměstnanec pozitivní výsledek, je povinen 
uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého bydliště a informovat svého 
praktického lékaře, pokud jeho zaměstnavatel nestanovil, že má uvědomit podnikového 
lékaře zaměstnavatele. Není-li zaměstnanec schopen informovat svého nebo podnikového 
lékaře, musí informovat jiného poskytovatele zdravotních služeb nebo orgány hygieny. 
Zaměstnanci bude nařízena karanténa, a to minimálně do případného negativního výsledku 
následného PCR testu. 
• Veškeré informace o testování ve firmách shromažďujeme ZDE. Na uvedeném 
odkazu naleznete informace k možnostem zajištění antigenního testování, průvodce 
samotestováním na covid-19 ve firmách s úhradou z veřejného zdravotního pojištění (vč. 
seznamu poskytovatelů provádějících antigenní testování), informace k likvidaci potenciálně 
infekčního odpadu (použitých testů) či přehled seznam antigenních testů, pro které vydalo 
ministerstvo výjimku. V uvedeném seznamu lze také nalézt kontakty na dodavatele 
jednotlivých testů. 
• Pro informace k testování lze kontaktovat celostátní informační linku pro firmy a 
OSVČ na telefonním čísle 1212, kterou provozuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 
Další důležité informace, které vzešly z dnešního mimořádného jednání vlády: 
• Přivítal jsem, že vláda dnes i díky našemu společnému tlaku korigovala své včerejší 
usnesení ohledně zaměstnaneckého stravování. Díky přehodnocení původního zákazu bude 
v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování 
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), opět 
umožněna od středy 3. března 2021 i přímá konzumace pokrmů. U jednoho stolu ale bude 
smět sedět jen jeden strávník, a pokud se jedná o dlouhý stůl, musí být mezi strávníky 
alespoň dvoumetrová mezera nebo mechanické překážky, které brání šíření kapének. 
• K úpravě také dochází od 3. března u délky nařízené karantény pro osoby, které žijí 
ve společné domácnosti s osobou nakaženou koronavirem a nelze dodržet podmínky její 
izolace od ostatních členů domácnosti. Nově se délka karantény v takovém případě zkracuje 
z 21 dnů na 14 dnů. 
• K upřesnění dochází rovněž u krizového opatření, kterým se omezuje volný pohyb 
osob. Mezi výjimky ze zákazu vycházení v denní době se nově doplňuje účast na 
shromáždění a upřesňuje se, že osoby, které se takového shromáždění účastní, musí 
používat respirátor či chirurgickou roušku či obdobně účinný certifikovaný prostředek na 
ochranu dýchacích cest. 
 
Ministryně financí vydala v reakci na pandemii nový, tentokrát již 15. generální pardon. 
Prominutí se týká povinností na DPH, kdy s cílem omezit osobní kontakty, ke kterým 
dochází, když podnikatelé předávají daňové doklady v analogové podobě externím účetním 
a daňovým poradcům za účelem zpracování daňových přiznání a kontrolních hlášení k DPH. 
Povinnosti týkající se zdaňovacího období únor 2021, resp. připadající na březnové termíny 
se odkládají na 15. dubna. Detaily naleznete ve Finančním zpravodaji č. 13/2021.  
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Poradna pro podnikatele 
Abychom vám pomohli se lépe orientovat v nových nařízeních vlády a kompenzačních 
programech pokračujeme v provozování naší bezplatné poradny pro podnikatele. Své dotazy 
- výhradně související s problematikou koronavirové krize - můžete vkládat na tomto odkazu: 
https://poradnapropodnikatele.komora.cz/. Na vaše dotazy odpovídáme ve spolupráci s 
advokátními kancelářemi ARROWS, HAVEL & PARTNERS a PADĚRA, RADA & PARTNEŘI 
a také technologickým partnerem společností NEWPS.CZ. 
 
5.3. informace z on-line schůzky vedení HK a hostů zaslána členům AČN  
Vážení členové AČN, 
Dnes jsem se zúčastnil on-line schůzky HK, kde byli dva hosté. Jednak hlavní hygienička 
Rážová a ministr Brabec. (Pan ministr má kromě resortu životního prostředí na starosti testy 
a testovací sady na kovid.) 
Důležitá informace od ministra Brabce je, že příští týden má dorazit mnoho milionů samo 
testů na kovid. To bude mít za následek, že by se trh měl nasytit a snad bude mít vliv i na 
cenu. Potřeba 20 milionů testů měsíčně by měla být bez jakýchkoliv problémů pokryta. 
Zpracovává se analýza na odmítače testování na pracovišti. Nyní to vypadá, že odmítnutí je 
zcela jasné porušení zákoníku práce. Na analýze pracují erudovaní právníci a profesoři 
Univerzity Karlovy. Analýza bude ve výhledu dnů hotova. 
Poznámka: Dnes se má ve sněmovně hlasovat o návrhu KSČM povinné 5 ti týdenní 
dovolené. V současné době, kdy jde mnoha firmám o život je to téměř skandální… Vláda 
dnes projedná povinný home-office. Projednávání je bez jakékoliv konzultace se 
zaměstnavatelskými svazy. Tedy opět poměrně zvláštní přístup.  
 
5.3. Členům AČN zaslána nabídka testů a Tisková zpráva HK k dnešnímu jednání 
sněmovny o povinném 5. týdnu dovolené…   
Vážená paní, vážený pane, 
jak dobře víte Hospodářská komora ČR již téměř rok pomáhá podnikatelům a živnostníkům 
se zajištěním ochranných prostředků díky spolupráci se společností MONTO, s.r.o. 
S ohledem na nařízení vlády v posledních dnech evidujeme enormní zájem (nejen) 
podnikatelské veřejnosti o zajištění antigenních testů pro tzv. samotestování. Vzhledem k 
vyčerpání zásob je nyní možné prostřednictvím kontaktních formulářů HK ČR objednávat 
antigenní testy s nejbližším možným termínem doručení dne 15.3.2021. Jsme si dobře 
vědomi, že uvedený termín není pro mnohé firmy v tuto chvíli akceptovatelný, proto vám 
nabízíme možnost zajištění samoodběrových testů prostřednictvím e-shopu VIAKOM 
(Antigenní test ze slin na COVID-19 – 20 ks (Clongene Biotech Co., Ltd.). Před objednávkou 
se nejprve zaregistrujte v pravém horním rohu a při tvorbě své objednávky dejte do 
poznámky kód ""CCL"".  
Necháme na vašem uvážení, zda budete tuto informaci dále distribuovat mezi své členy, 
nicméně upozorňujeme, že i výše uvedený dodavatel disponuje omezeným množství ks. 
Připomínáme, že kompletní seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, 
naleznete zde: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ . 
Součástí přehledu jsou k využití i kontakty na dodavatele. 
Závěrem si dovolujeme sdílet informaci, že obchodní řetězec MAKRO Cash & Carry ČR 
chystá od 8.3.2021 nabízet antigenní testy pro laické využití na svých prodejních místech. 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA HK: 5. týden dovolené: Místo pomoci k restartu po covidu dnes 
chtějí poslanci zaměstnavatele a tuzemské hospodářství zatížit jedním z největších 
břemen 
Praha, 5. března 2021 – Poslanci rozhodují o zavedení povinnosti zaměstnavatelů v 
soukromém sektoru poskytovat o týden dovolené navíc. Podnikatelé nerozumí tomu, proč 
poslanci hodlají podnikatele zatížit v době, kdy se všichni z nich budou muset vyrovnat s 
dopady pandemie a kdy takové opatření dopadne hlavně na ty nejmenší podniky, které jsou 
ekonomicky nejzranitelnější. V návrhu navíc chybí jakákoli informace, jak se mají tito 
zaměstnavatelé s takovým zvýšením nákladů vyrovnat.   

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
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„Situace naznačuje, že pro poslance je teď důležitější zaměstnavatele zatížit dalšími náklady 
na roky dopředu a riskovat propouštění zaměstnanců místo toho, aby přišli s úpravami, které 
by naopak pomohly nastartovat tuzemskou ekonomiku,“ poznamenal prezident Hospodářské 
komory Vladimír Dlouhý.   
Podnikatelé označují argumentaci poslanců, že je třeba narovnat délku dovolené, protože ve 
státním sektoru je o týden delší, za naprosto lichou. Zaměstnancům veřejného sektoru se na 
jejich platy, odměny a benefit pěti až osmi týdnů dovolené musí ze svých peněz skládat 
podnikatelé a zaměstnanci soukromého sektoru. Přitom jde o benefit, na jehož poskytnutí 
uvnitř samotné firmy dostatečné zdroje často nemají.  
Hospodářská komora už několikrát upozorňovala na dopady, které úprava zákoníku práce 
způsobí. Zatíží hlavně ty nejmenší podniky, které na rozdíl od velkých podniků nemohou 
dovolit poskytovat zaměstnancům více než čtyři týdny dovolené. Přitom právě malé podniky 
do 50 zaměstnanců, které tvoří 99,8 % všech podniků v zemi, jsou dnes na pokraji 
existenčních potíží kvůli rok trvajícím uzávěrám. „Úprava ale nakonec dolehne na všech 280 
tisíc zaměstnavatelů, protože v důsledku dominového efektu vznikne tlak na šestý a v 
některých případech i sedmý týden placeného volna,“ dodal Dlouhý.  
Nepravdivá jsou i tvrzení, že 88 % podniků už pátý týden poskytují, a tudíž to pro nikoho 
nebude problém. Pokud by takovou argumentaci podnikatelská veřejnost měla přijmout, pak 
nedává logiku, aby poslanci povinný týden dovolené vůbec uzákoňovali. „Je proto zřejmé, že 
poslanci se povinným pátým týdnem dovolené jen populisticky chtějí před volbami zalíbit 
některým voličům, ale na účet zaměstnavatelů,“ je přesvědčen Dlouhý. 
Bez ohledu na to, kolik zaměstnavatelů již dnes pátý týden dovolené svým zaměstnancům 
poskytuje, jeho zavedení zúží prostor pro soutěž zaměstnavatelů na trhu práce a dopadne 
na nejmenší podniky nejtvrději ze všech v poslední době přijatých protipodnikatelských 
změn. Naprosto fatální dopad bude mít pro zaměstnavatele osob zdravotně postižených. 
Podle analýz Hospodářské komory podnikatelé za týden dovolené navíc zaplatí dalších až 
26 miliard korun ročně. Přitom tyto výdaje budou už trvalé. Bude mít i vážné dopady na 
restartování české ekonomiky. Hrubý domácí produkt bude v roce 2022 nižší přibližně až o 
95 mld. Kč, podle propočtů Hospodářské komory bude tedy o 1,5 % nižší než za neměnných 
podmínek. 
Komunisté, odboráři a sociální demokraté při prosazování této zátěže argumentují také 
situací v západních zemích, kde zaměstnanci odpracují méně hodin a mají delší dovolené 
než Češi. Už podezřelé ale je, že zapomenou vždy dodat, že například tolik zmiňované 
Německo má produktivitu práce, na kterou tuzemské hospodářství ještě nedosáhlo. 
Česká právní úprava přitom ani nevybočuje z evropského kontextu. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady Evropské unie stanovují minimální nárok zaměstnance na dovolenou na 
čtyři týdny. Některé evropské země zvyšují nárok na dovolenou s počtem odpracovaných let 
nebo jej spojují s určitým druhem práce, tedy obdobně jako v ČR, kdy například státní 
zaměstnanci, učitelé nebo pracovníci ve ztížených pracovních podmínkách mají nárok na 
delší dovolenou.  
 
9.3. Členům AČN zaslána informace HK o dnešním jednání s A. Schillerovou a K. 
Havlíčkem ke kompenzačním programům pro letošní rok a Tisková zpráva HK  
Vážení zasíláme vám komentář z HK a tiskovou zprávu, která je za komentářem níže… 
Vážení kolegové, 
dnes proběhlo poslední jednání s ministry Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem ke 
kompenzačním programům pro letošní rok. Zejména paní ministryně Schillerová odmítala 
jakékoliv pozitivní úpravy návrhů, rozcházeli jsme se s následujícím (a nyní o těch návrzích 
jedná vláda):  

 Podnikatelé si budou moct vybrat ze dvou variant (vedle kompenzačního bonusu a 
Antiviru). Kompenzace jim bude vypočtena buď v přepočtu na zaměstnance, nebo na 
základě ztrát. V prvním případě bude podnikatel moct žádat o kompenzaci 500 korun za 
zaměstnance a den. V druhé případě mu bude uhrazeno 60 % ztrát.  

 Programy budou platit od počátku roku (MF navrhovalo od 1. února), rozhodné 
období leden a únor 2021 (nikoliv kvartál). 
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 Podmínkou pro nárok v obou programech je pokles obratu o 50 % oproti stejnému 
období roku 2019 – zde MF odmítlo 40% pokles s odkazem na pravidla Kompenzačního 
bonusu. 

 V programu Covid-500 se budou započítávat pouze zaměstnanci na HPP, nikoliv 
dohodáři, program bude dle článku 3.1 Dočasného rámce. 

 U programu Covid-náklady se bude hradit 60 % nepokrytých nákladů – MF původně 
navrhovalo 50 %, zde se nám podařilo vyjednat zvýšení, včetně zvýšení max. limitu 
kompenzace z 20 na 40 mil. Kč. 

 Stejně jako u programu COVID 2021 nelze již dotaci kombinovat s kompenzačním 
bonusem. 
Hospodářská komora má k parametrům programu výhrady, nicméně oceňuje, že na rozdíl od 
jiných programů, které vláda přijímala bez diskuse s podnikateli, tato podpora s podnikateli 
projednána byla.  
Na jedné straně proto oceňujeme, že se vláda rozhodla vyhovět podnikatelům v požadavku, 
aby vznikl jeden univerzální program. Na druhou stranu ale kvůli přísnější podmínce pro 
vznik nároku na kompenzaci, tedy polovičního propadu obratu, máme vážnou obavu, že 
program nebude dostatečně účinný k tomu, aby pomohl všem podnikům, kteří pomoc 
potřebují. Program přesto umožní podnikatelům alespoň orientovat se v tom, jaké náhrady 
mohou letos očekávat.  
Výsledek dnešního jednání vlády nicméně nepovažujeme za ukončenou diskusi. Věříme, že i 
podle vývoje pandemie bude flexibilně program upravovat. 
Vladimír Dlouhý 
Tomáš Prouza 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA HK, Vladimír Dlouhý: Navzdory našim ústupkům vláda při přípravě 
nového kompenzačního programu šla za hranu kompromisu. Máme vážnou obavu, že 
program nebude dostatečně účinný, aby pomohl všem podnikům, které pomoc 
potřebují  
Praha, 8. března 2021 – Zatímco evropská pravidla umožňují členským zemím kompenzovat 
ztráty mikrofirem do deseti zaměstnanců v částce odpovídající 90 % jejích ztrát a u ostatních 
podniků 70 %, vláda se rozhodla u českých podniků paušálně kompenzovat jen 60 % ztrát. 
Nárok na kompenzaci vznikne jen těm podnikům, kterým meziročně klesl obrat alespoň o 
polovinu. Hospodářská komora má k parametrům programu výhrady, nicméně oceňuje, že 
na rozdíl od jiných programů, které vláda přijímala bez diskuse s podnikateli, tato podpora s 
podnikateli projednávána byla.  
„Vedli jsme řadu týdnů tvrdých vyjednávání se členy vlády a ve snaze nalézt kompromis 
jsme provedli významné ústupky v parametru ztrát za podmínky, že na kompenzaci dosáhne 
více vládními restrikcemi postižených podnikatelů. Kompromisem pro nás bylo, že nárok na 
kompenzaci vznikne těm podnikatelům, kterým se propadl obrat alespoň o 40 %. Vláda ale 
dnes na poslední chvíli rozhodla tak, aby na kompenzaci dosáhlo méně podniků. Na jedné 
straně proto oceňujeme, že se vláda rozhodla vyhovět podnikatelům v požadavku, aby vznikl 
jeden univerzální program. Na druhou stranu ale kvůli přísnější podmínce pro vznik nároku 
na kompenzaci, tedy polovičního propadu obratu, máme vážnou obavu, že program nebude 
dostatečně účinný k tomu, aby pomohl všem podnikům, kteří pomoc potřebují,“ okomentoval 
dnešní rozhodnutí vlády prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, podle něhož 
program přesto umožní podnikatelům alespoň orientovat se v tom, jaké náhrady mohou letos 
očekávat. Výsledek dnešního jednání vlády nicméně nepovažuje za ukončenou diskusi, věří, 
že i podle vývoje pandemie bude kabinet flexibilně program upravovat.  
Dnešního jednání s ministryní financí a ministrem průmyslu se účastnil také prezident Svazu 
průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Reprezentoval pohled Svazu průmyslu a dopravy i 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, který se plně shoduje s postojem 
podnikatelů v Hospodářské komoře. „Velmi si vážím tohoto společného postupu největších 
podnikatelských organizací,“ podotkl Dlouhý.  
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Podnikatelé si budou moct vybrat ze dvou variant. Kompenzace jim bude vypočtena buď v 
přepočtu na zaměstnance, nebo na základě ztrát. V prvním případě bude podnikatel moct 
žádat o kompenzaci 500 korun za zaměstnance a den. V druhém případě mu bude uhrazeno 
60 % ztrát. V obou případech nárok na kompenzaci budou mít podniky, kterým poklesl obrat 
alespoň o 50 %. 
Pokud podnikatel splní první kritérium poklesu obratu, bude mu vypočtena kompenzace. 
Náhrada bude počítána jako 60 % ze ztráty za rozhodné období, přičemž ale nepůjde o 
ztrátu účetní podle hospodářského výsledku, hospodářský výsledek se bude korigovat. 
Přesný způsob korekce, tedy co si podnikatel do nákladů může dát a o co se výnosy musí 
zvýšit, bude popsán v podmínkách programu. Zvyšovat příjmy se budou o již přijaté 
kompenzace, z nákladů se budou vylučovat některé položky.  
K otevření diskuse o úpravě parametrů a sloučení kompenzačních programů do jediné 
podpory, která by byla spravedlivá a administrativně jednoduchá na straně podnikatelů i 
státní správy, požádalo vládu Hospodářskou komorou zastřešených 127 oborových 
podnikatelských svazů, unií, asociací, klastrů a řemeslných cechů vloni 17. prosince. 
Později podnikatelské reprezentace upozornily, že záměr vlády kompenzace vypočítávat jen 
podle počtu zaměstnanců 98 % podnikatelů z nejpostiženějších oborů nepovažuje za funkční 
a spravedlivý. Pro řadu oborů je totiž charakteristické, že se v nich investuje do zařízení 
nebo prostor a nezaměstnávají mnoho pracovních sil.  
Podle únorového šetření mezi 1 274 firmami, které provedly Hospodářská komora a osm 
podnikatelských svazů mezi živnostníky a podniky, které působí v nejvíce vládními 
restrikcemi postižených oborech, jako jsou restaurace, bary, vnitřní sportoviště, prádelny, 
čistírny, eventy nebo obchody, většině podnikatelů současné vládní programy pokrývají 
méně než třetinu jejich mzdových a fixních nákladů. 
Zbylých 70 % měsíčních nákladů zcela uzavřených nebo polouzavřených provozů se snaží 
zaplatit půjčkami od bank, rodinných příslušníků a přátel nebo z vlastních rezerv. Jde 
například o nájemné, leasing, energie či pojištění. Řada z nich se zadlužuje u svých 
dodavatelů, se kterými mají uzavřené dohody o posečkání s platbami. Desetina podnikatelů 
sítem podpor propadá. 
 
9.3. AČN zaslala dopis: Poděkování ministrovi Havlíčkovi  
Vážený pane ministře, 
dovolte nám prosím, Vám velmi poděkovat za konstruktivní přístup v uplynulých několika 
dnech, kdy vláda ČR zvažovala možnost totálního lock downu včetně průmyslu.  
Jsme hluboce přesvědčeni, že Lock down průmyslu by byl velkou chybou, nenahraditelnou 
ekonomickou ztrátou pro celou naši zemi. Způsobil by rozhodně více škody než užitku. Lock 
down průmyslu by navíc nezpomalil pandemii koronaviru, ale naopak by přispěl k většímu 
šíření. To z jednoduchého důvodu. Lidé z průmyslu by nezůstali sedět doma v izolaci, ale 
začali by se navštěvovat i jinak setkávat. To, že lidé v průmyslu nadále mohou chodit do 
práce, vytvořilo desítky tisíc testovacích místností, kde jsou odhalovány i bezpříznakoví 
přenašeči viru. Tito lidé by v případě uzavřeného průmyslu nebyli testováni a dále by 
nevědomky virus šířili.   
Přejeme Vám, mnoho pevných nervů i zdraví v dalším nelehkém období. V případě potřeby 
jsme jako Asociace českých nábytkářů připraveni s vámi úzce a aktivně spolupracovat. 
S pozdravem 
Ing. Martin Čudka 
prezident Asociace českých nábytkářů 
vyřizuje: 
Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník 
 
12.3. info HK předané členům AČN  
Vážení členové AČN, 
Dnes dopoledne se opět konala on-line porada vedení HK a začleněných svazů. Prezident 
Dlouhý informoval, že 0,5 – 1,5% je medián nakažených ve firmách, které testují. (Je 
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ohromný rozdíl mezi kraji. Např. jeden řetězec, testující stejnými testy vykázal v některých 
krajích 0 případů a v jiných i třeba 2%.) HK chystá na pondělí tiskovou konferenci. Dále z 
jednání s ministryní financí vyplývá, že se tvrdě brání uvolňovat peníze na podporu 
podnikatelům. V diskusním fóru vlády a řady odborníků na epidemie vystoupil prezident 
České lékařské komory Kubek a velmi nevybíravým způsobem napadnul podnikatele. Podle 
slov prezidenta Dlouhého měl uvést, že podnikatelé jsou zloději, kteří okrádají a neplatí 
daně. Nová hlavní hygienička je nakloněna návrhu odborů, aby týden kolem Velikonoc byl 
lock down i průmyslu. Firmy do 50 zaměstnanců nemají povinné testování. Zatím se 
neuvažuje, že by v dohledné době měla být zavedena povinnost testování pro firmy do 50 
lidí. 
Dále v příloze naleznete upřesnění k povinnému testování ve firmách a dobrovolnému 
plošnému testování. Tvůrci se snažili o to postihnout veškeré povinnosti dle mimořádného 
opatření MZ a podrobně zpracované možnosti testování (PZS vs. samotestování). Zahrnuje 
souhrn výkladu ÚOOU k vedení osobních údajů zaměstnavatelem a další dodatečné 
informace. Snahou je prosadit, aby k testování byly používané samotesty nebo smluvní PZS, 
nikoliv síť antigenní odběrových míst." 
 
15.3. Dopis AČN ministru zdravotnictví  
Vážený pane ministře, 
rádi bychom se vyjádřili k možnosti jakéhokoliv rozvolnění zákazu pohybu občanů mezi 
okresy. Dovolte nám prosím sdělit názor, aby zákaz pohybu občanů zůstal v co možná 
nejpřísnějším režimu. Je to nejlepší způsob, jak šíření nákazy zastavit za cenu co 
nejmenších ztrát.  
Jsme svědky i účastníky dlouhodobé, a zřejmě nepříliš smysluplné diskuse o možnosti lock 
downu průmyslu. Jakýkoliv lock down průmyslu považujeme v současné době za nešťastné 
řešení. Nyní jsou k dispozici samotesty a výrobní závody se staly testovacími místnostmi pro 
statisíce lidí, kteří by se se největší pravděpodobností jinak vůbec netestovali. Takovéto 
testování sice způsobí statistický nárůst nemocných, ale v několikatýdenním výhledu se 
bude jednat o mimořádně účinný nástroj k vyhledávání přenašečů koronavirové nákazy. 
Jsme přesvědčeni, a náš názor současná čísla nakažených potvrzují, že průmysl není 
masivním šiřitelem koronavirové nákazy. Jsme názoru, že nákaza se nejvíce šíří formou 
návštěv, setkávání se s příbuznými, sousedskými schůzkami na čaj nebo kávu, ale i 
návštěvy různých prostor (vesnické hasičárny, sklepy atd.) i nelegálně otevřených hospod a 
restaurací (i mimo iniciativu Chcípl pes…). Nelze opomenout ani oslavy a větší návštěvy v 
bytech a obydlích.  
Rádi bychom zmínili, že v oboru výroby nábytku je skutečně velké množství firem pod 
padesát zaměstnanců a máme zprávy jak od členských, tak nečlenských firem, že na 
pracovišti dobrovolně provádí testování na své náklady.  
Věříme, že informace obsažené v našem dopise Vám poslouží k lepšímu zmapovaní 
současné situace. V případě potřeby jsme připraveni přispět dalšími informacemi." 
 
15.3. TZ HK předána členům AČN  
TISKOVÁ ZPRÁVA: Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý poděkoval 
podnikatelům a jejich zaměstnancům za to, že udržují chod české ekonomiky. Podnikatele 
vyzval, aby navzdory nepříznivé situaci své podnikání nevzdávali. 
Praha, 15. března 2021 – V návaznosti na uplynutí roku od prvního vyhlášení nouzového 
stavu prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý shrnul dopady epidemie na 
podnikatele, poděkoval jim i jejich zaměstnancům a vyzval podnikatele, aby i přes 
nepříznivou situaci podnikání nevzdávali. Zároveň předložil sedm doporučení, jejichž 
realizace by podnikatelům a tuzemskému hospodářství pomohla vymanit se z uzávěr.  
„Na rozdíl od různých hlučných radikálů tiše nesete jednu z největších zátěží dnešní doby – i 
když nejste v první linii boje s pandemií, vy a vaše rodiny, stejně jako rodiny vašich 
zaměstnanců, přicházíte v lepším případě o peněžní prostředky, v horším případě o majetek 
či dokonce vlastní zdraví. A budete to vy, soukromý sektor, který bude muset zaplatit 
všechny nové i staré dluhy v příštích letech. To ať si uvědomí i naši kritici: čím dříve se 
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ekonomika nastartuje a začnou se znovu vytvářet hodnoty, tím dříve se budou platit daně, 
tím dříve se začne zacelovat díra státního rozpočtu,“ uvedl Vladimír Dlouhý. 
V této souvislosti připomněl, že vloni na 100 tisíc živnostníků muselo přerušit svou živnost a 
ani letošní rok nevypadá příznivěji, od ledna přerušilo živnost dalších více než 30 tisíc lidí. 
Tisíce podnikatelů musely ohlásit bankrot, na úřadech práce za rok přibylo 80 tisíc 
zaměstnanců.  
Za alarmující označil současnou situaci nejmenších podnikatelů, klubů, barů, hospod, 
vnitřních sportovišť, prádelen, čistíren a malých obchodů, ale také třeba výrobců oděvů a 
obuvi a dalších podnikatelů nejvíce zasažených zákazy. Navzdory tomu, že přežili rok 
uzávěr, ocitli se teď ve velkých potížích. Podmínky vládní pomoci, i když se postupně 
zlepšují, jsou podle něj nastavené tak, že řada z nich stejně bude muset s podnikáním 
skončit.  
Podnikatelům proto poděkoval, že uplynulý rok s covidem vydrželi. Vyjádřil přitom naději, že 
až pandemie skončí díky nahromaděné poptávce a vyšším úsporám lidí může dojít k 
rychlému oživení tuzemského hospodářství. „Po krizi, jakkoliv hluboké, vždy přichází oživení, 
a to následné může být velmi silné, i díky moderním technologiím, které nás pandemie 
donutila rychleji zvládnout nebo jejichž efekt se v budoucnu teprve dostaví,“ uvedl. 
Šéf Komory nastínil sedm doporučení, které v následujících týdnech bude třeba zohlednit, 
aby se podnikatelé mohli vrátit ke svému podnikání.  
Vláda by podle něj měla tvrději prosazovat ta opatření, která sama nařídila. Měla by ale také 
odmítnout uzavírání provozů s více než 50 zaměstnanci, neboť ekonomické dopady razantní 
uzávěry všech výrob by zpětně dopadly i na schopnost státu s pandemií bojovat.  
Připomněl také, že podnikatelé se k testování ve firmách postavili čelem, testování označil za 
cestu k nejen udržení chodu průmyslových a dalších výrob, ale i za cestu k rychlejšímu 
otevírání obchodů, služeb a cestovního ruchu. Jestliže vláda rozhodne o testování 
zaměstnanců dvakrát týdně, měla by podle Dlouhého podnikatelům zajistit pro takový krok i 
vhodné podmínky – dostatek testů i jejich proplacení.  
Dlouhý vládě vzkázal, že Hospodářská komora je připravena podílet se i na očkování 
zaměstnanců. „Jsme připraveni nabídnout síť našich členských i nečlenských firem, ale 
například i vývoj digitálních aplikací, umožňující snazší administraci celého procesu. Co 
nejrychlejší proočkování obyvatel vnímáme jako nejdůležitější úkol dneška,“ poznamenal.  
Vládu vyzval ke srozumitelnější komunikaci vůči podnikatelské veřejnosti. „Vyzýváme vládu, 
prosíme vládu – vyjadřujte se jasně, podávejte informace po společné zralé úvaze a říkejte i 
v předvolebním období pravdu, byť je někdy nepříjemná. Jasná zpráva veřejnosti i 
podnikatelům zvýší důvěru a omezí nejistotu,“ sdělil.  
Kompenzace poskytované podnikatelům by vláda měla udržet po takovou dobu, jak to bude 
situace vyžadovat. Reagoval na kritiky vládní pomoci a na slova ministrů, že peníze brzy 
dojdou kvůli pomoci podnikatelům. „Jsem velmi znepokojen, když slyším, že kvůli pomoci 
podnikatelům státu už brzy dojdou peníze. Ze schváleného schodku rozpočtu pro letošní rok 
v sumě 500 mld. Kč má směřovat na přímou podporu podnikatelům 34 mld. Kč, tedy 7 %. Z 
toho jednoznačně plyne, že podnikatelé stát nezadlužují,“ uvedl s tím, že podnikatelé jako 
kdokoli jiný mají své rodiny, které živí z výsledků podnikání a v drtivé většině také cítí 
odpovědnost za rodiny zaměstnanců. A kompenzační programy nikdy neřešily přežití 
podnikatelů a jejich rodin, nýbrž pokrývaly některé náklady, a to jen částečně.  
Za důležité přitom označil vzdělání dětí, které jsou budoucností země i samotných podniků. 
„Potřebujeme vzdělané děti. Potřebujeme i kvalitní, praktické učňovské vzdělávání. 
Potřebujeme špičkové školství, proto je i pro podnikatele důležité, aby se děti mohly opět učit 
ve školách. Dokonce to považujeme za tak důležité, že až se bude země otevírat, ať má 
otevření škol přednost i před podnikateli,“ uzavřel.  
Miroslav Diro, Tiskový mluvčí, Hospodářská komora České republiky 
 
17.3. Tajemník AČN poskytl rozhovor na info.cz  
Nábytkáři v celé střední Evropě hlásí problémy se dřevem. Kůrovcová kalamita a další vlivy 
spojené s klimatickou změnou začínají vést k nedostatku kvalitního dřeva, včetně toho, ze 
kterého se vyrábí nábytek. Od výrobců zaznívá, že nechtějí strašit, že dřevěný stůl nebo 
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skříň budou už brzy výsadou bohatých, jedna věc je ale podle nich jistá. „Způsob pěstování 
dřeva a jeho zpracování tak, jak jsme ho znali v minulých desítkách let, se musí radikálně 
změnit,“ vystihuje to v rozhovoru pro INFO.CZ tajemník Asociace českých nábytkářů Tomáš 
Lukeš. 
O nedostatku dřeva pro nábytkářství dnes píší média v Rakousku, Německu i dalších státech 
EU. Jak dalece se stejný problém týká i Česka? 
My se nyní v pandemii potýkáme nejen s nedostatkem dřeva, ale i jiných důležitých 
komponent a materiálů pro výrobu nábytku. Ale ano, i my, stejně jako jiní nábytkáři v celé 
Evropě, opravdu pociťujeme, že dřevo začíná chybět. A do budoucna to bude určitě ještě 
horší. 
Proč? Laická představa je taková, že kvůli sérii kůrovcových kalamit ve střední Evropě i jinde 
ve skladech leží miliony kubíků dřeva, které jenom čeká na zpracování… 
Dřevo napadené kůrovcem není pro výrobu nábytku vhodné. Nemůžete jen tak vzít 
kůrovcový strom a vyrobit z něj stůl nebo židle. To prostě nejde. Kůrovcové dřevo není 
vhodné dokonce ani k výrobě dřevotřísky. Možnosti jeho využití v nábytkářství jsou takřka 
nulové. 
Podle vás tedy kůrovcová kalamita nábytkářům spíš ublížila než pomohla? 
Jednoznačně. Z lesů zmizelo v ohromném množství dřevo, které je pro nás nepoužitelné a 
dá se využít pouze jako vláknina. Kvůli kůrovcovým těžbám v posledních letech, které 
doslova zdecimovaly tisíce hektarů lesů, se prakticky zastavily záměrné těžby. A bude trvat 
ještě dlouho, než se lesy teoreticky obnoví natolik, aby se v nich mohlo běžně lesnicky 
hospodařit, a tedy hromadně těžit dřevo podle běžných hospodářských plánů.  
Co to konkrétně znamená? Bude se dřevo dovážet a jeho cena poroste? 
Částečně se bude určitě nedostatek suroviny řešit dovozem třeba z Polska nebo pobaltských 
států, které zatím nebyly kůrovcovou kalamitou zasaženy tak jako střední Evropa. Dřevo se 
odtud do Česka dováží už dnes. O rostoucích cenách kvůli dovozu bych zatím nechtěl 
spekulovat, to je spíš otázka budoucnosti. V dlouhodobém výhledu ale stejně není dovoz 
žádným definitivním řešením. 
Proč? Není možné překlenout dovozem dobu než se české lesy, zdecimované kůrovcem, 
alespoň částečně obnoví? 
Kůrovec není jediným problémem českých a vůbec evropských lesů. Kůrovcové kalamity 
jsou jen jedním z důsledků, které provázejí klimatickou změnu a které mění druhovou 
skladbu evropských lesních porostů a jejich odolnost vůči škůdcům. Škůdci a různé nemoci 
dnes až na výjimky trápí prakticky všechny druhy stromů, i těch listnatých, nejde zdaleka jen 
o případ smrků a lýkožrouta smrkového. 
Myslím, že bude nutné, a je to velká technologická výzva, vyvinout úplně nový nebo 
modifikovaný materiál, využitelný k průmyslové výrobě nábytku. 
Dobře, ale znovu se ptám, co z toho vyplývá? Máme se bát toho, že kvalitní dřevo bude, s 
nadsázkou řečeno, komodita nad zlato? 
Já bych tady rozhodně nechtěl nikoho strašit tím, že za pár let si budou moci dovolit dubový 
stůl jen ti opravdu nejbohatší. Tak to nebude. Cena dřeva i výrobků z něj poroste, o tom jsem 
přesvědčen, stále se ale bude jednat o široce využitelnou komoditu, nikoliv o luxus pro 
milionáře. Jde o něco jiného. My se prostě musíme připravit na to, že způsob, jakým jsme v 
posledních desetiletích a staletích hospodařili a nakládali se dřevem, se bude muset změnit. 
Jakým směrem? 
Zcela určitě se budeme muset při výrobě nábytku zamyslet nad vývojem nových technologií 
a materiálů, které by dřevo v nábytkářství alespoň částečně nahradily a přitom nebyly příliš 
drahé. 
Co tím myslíte? Že se bude vracet doba nábytku z umělých hmot, laminátů či nechvalně 
proslulého umakartu, známého z dob socialismu? 
Problém je v tom, že i kdybychom uvažovali o návratu známých umělých hmot, i jejich cena 
dnes výrazně roste. Stejně jako všeho, co se vyrábí z ropy. Myslím, že bude nutné, a je to 
velká technologická výzva, vyvinout úplně nový nebo modifikovaný materiál, využitelný k 
průmyslové výrobě nábytku.  
Napadá vás nějaký? 
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To je opravdu otázka, kterou se budou muset zabývat technologové. A to nejen z hlediska 
kvality materiálu, ale také jeho ceny. Za socialismu se například v Humpolci ve firmě 
Čemolen (Českomoravský len) vyráběly desky pro nábytek také z pazdeří, tedy z dřevěné 
dužiny obsažené ve stoncích rostlin. V tomto případě se jednalo konkrétně o len. 
A tahle technologie se neuchytila? 
Výroba skončila mimo jiné proto, že už přeprava základní suroviny byla velmi logistiky 
náročná a nákladná. Na jednu slisovanou desku jste musel dovézt obrovské množství 
materiálu, tedy z hlediska jeho objemu. Navíc desky z pazdeří pak byly velmi těžké.  
A pokud budeme mluvit obecně, mohou být obecně cestou k náhradě dřeva materiály z 
různých rostlinných zbytků? 
Možná ano, nevím, Jak už jsem řekl, vývoj materiálu, který by nahradil dřevo v nábytkářství, 
je velká technologická výzva, na které už dnes pracuje řada firem a vědeckých institucí.  
A vy věříte tomu, že se takový materiál podaří už brzy vyvinout? 
Věřím, že tuhle změnu, spojenou se současným a očekávaným nedostatkem dřeva nejen 
pro nábytkářství prostě nějak zvládneme, lidé něco vymyslí. Nechtěl bych proto dávat nějaké 
katastrofické prognózy. Nejde jen o vývoj nových materiálů, ale také třeba o to, že nějaká 
nová technologie může změnit současný způsob hospodaření v lesích. To se tak v minulosti 
stalo hned několikrát. 
Jakým způsobem? 
Dříve potřebovali lidé silné trámy, které nebylo možné získat jinak než pokácením 
osmdesátiletých či stoletých smrků. Dnes máme takové technologie, které umožňují lepení 
trámů ze slabších prken. To znamená, že už nemusíte čekat sto let, ale na takový trám už 
stačí stromy staré třeba třicet až čtyřicet let. Možná vývoj půjde i tímhle směrem, tedy 
častější obnovou hospodářských porostů. 
Doba, kdy jsme byli zvyklí, že les je nekonečnou zásobárnou kvalitní suroviny, skončila. 
Roste i tlak na recyklaci. Myslíte, že v budoucnu budeme platit při nákupu stolu nebo 
kuchyně podobný recyklační poplatek, jako když třeba kupujeme elektroniku? 
V EU opravdu existuje silná snaha, aby se co nejvíce materiálu recyklovalo a použilo znovu. 
A to platí i při výrobě nábytku. Některé státy jdou tímto směrem už dnes. Například Francie 
má zákon, kdy zákazník při nákupu nábytku zaplatí recyklační poplatek, a když nábytek 
doslouží, specializované firmy ho rozeberou a surovinu předají k dalšímu zpracování. 
Jak konkrétně si mám představit recyklaci starého nábytku? 
Jde třeba o to, že dřevotřísku je možné rozemlít a dřevěnou drť znovu využít k výrobě 
nových dřevotřísek. Zákon ve Francii platí již několik let. V případě EU je celý proces a 
legislativní nastavení na začátku a provází ho zatím i řada nezodpovězených otázek z oblasti 
ekologie a ekonomiky. To, že jednou budeme platit recyklační poplatek i za nábytek, ale 
považuji za prakticky jisté. V EU se o tom, jak zdokonalit recyklaci nábytku intenzivně jedná, 
a to i za naší účasti. 
Jestli vám dobře rozumím, pak prostě ve výrobě nábytku a obecně výrobků ze dřeva 
očekáváte velké změny, jen ještě není úplně jisté, co za těmi změnami bude konkrétně stát. 
Je to tak? 
Ano. Pouze jedna věc je jistá. Doba, kdy jsme celé stovky a desítky let byli zvyklí na to, že 
les je při dobrém hospodaření prakticky nekonečnou zásobárnou kvalitní suroviny jak pro 
výrobu nábytku, tak třeba pro stavebnictví, skončila. Neznamená to žádnou tragédii, alespoň 
v to doufám, ale spíše příležitost k tomu, abychom se zamysleli a dokázali se této 
nevyhnutelné změně přizpůsobit. https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/doba-drevena" 
 
17.3. info HK předané členům AČN  
Vážení kolegové, 
jsem si velmi dobře vědom, jak složitá situace pro naprostou většinu z vás nastala s 
příchodem koronavirové pandemie, proto si o to více vážím skutečnosti, že na rozdíl od 
různých hlučných radikálů tiše nesete jednu z největších zátěží dnešní doby – i když nejste v 
první linii boje s pandemií, vy a vaše rodiny, stejně jako rodiny vašich zaměstnanců, 
přicházíte v lepším případě o peněžní prostředky, v horším případě o majetek či dokonce 
vlastní zdraví. Věřím však, že po odeznění krize, jakkoliv hluboké, dojde k oživení, a to 
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následné může být velmi silné, i díky moderním technologiím, které nás pandemie donutila 
rychleji zvládnout nebo jejichž efekt se v budoucnu teprve dostaví. Kromě poděkování bych 
vám rovněž rád vyjádřil podporu a naději pro následující období. Současně vás chci ujistit, že 
Hospodářská komora je i nadále připravena hájit vaše zájmy s maximálním nasazením.  
Patrně jste zaznamenali mojí pondělní tiskovou konferenci při příležitosti uplynutí jednoho 
roku od prvního vyhlášení nouzového stavu na území České republiky. Pří této příležitosti 
jsem shrnul dopady epidemie na podnikatele, předložil sedm doporučení pro vládu (v 
příloze), jejichž realizace by podnikatelům a tuzemskému hospodářství pomohla vymanit se 
z uzávěr, a v neposlední řadě vyzval podnikatele, aby i přes nepříznivou situaci svá 
podnikání nevzdávali. V případě zájmu můžete zpětně zhlédnout celou tiskovou konferenci 
ZDE, na stejné stránce naleznete i celý přepis mého projevu. Poděkování podnikatelům a 
bližší informace k doporučením naleznete také v této tiskové zprávě. 
• Povinné testování zaměstnanců ve firmách s 10 – 49 zaměstnanci 
Vláda na svém pondělním jednání odsouhlasila, že nejpozději od 26. března se do 
povinného testování zaměstnanců budou muset zapojit i malé firmy zaměstnávající nejméně 
deset osob. Zaměstnavatelé s více než deseti zaměstnanci budou mít povinnost od 17. 
března antigenní testy zajistit a nejpozději 19. března své zaměstnance k testování vyzvat. 
Stejně jako v případě velkých a středních firem bude testování povinné jednou týdně a 
výjimku budou mít lidé, kteří jsou plně očkovaní nebo prokazatelně prodělali covid v 
posledních 90 dnech. Další užitečné informace k testování ve firmách průběžně 
aktualizujeme ZDE. 
• Co se týče eventuální povinnosti testování ve firmách dvakrát v týdnu, zaujímám k 
takovému kroku rezervovaný postoj. V situaci, kdy se rozšířila povinnost i na tisíce dalších 
zaměstnavatelů nad 10 zaměstnanců a kdy ještě ani nebyla nijak vyhodnocena úspěšnost 
testování ve větších firmách, nepovažuji tento záměr za rozumný. Navíc bez toho, aby stát 
posílil kapacity odběrových míst pro antigenní i PCR testy, nemá ani logiku. Vzhledem k 
tomu, že v této záležitosti stále probíhají jednání se zástupci vlády, bližší informace vám 
poskytneme v rámci pravidelného pátečního Newsletteru HK ČR. 
• Rád bych připomněl, že v pondělí 15. března byla do vašich e-mailových schránek 
zaslána anketa ohledně prvních zkušeností s povinným antigenním testováním. Anketní 
šetření, které je určeno pouze firmám s více než 50ti zaměstnanci, bude uzavřeno dnes (ve 
středu 17.3.2021) v 18:00 hod. Cílem je získat relevantní informace a argumenty pro další 
jednání s vládou. Za vyplnění ankety mnohokrát děkujeme. 
• Tým Hospodářské komory v pondělí jednal s Anti-covid týmem koalice SPOLU a 
epidemiology o možnostech postupného návratu české ekonomiky po koronakrizi do 
normálu. Jednotlivé kroky musí podle Komory odpovídat aktuální epidemické situaci. Při 
uvolňování covidových opatření je nutné postupovat v jednotlivých vlnách, aby nedošlo k 
další eskalaci nákazy v ČR. Společnou prioritou Hospodářské komory a koalice SPOLU je 
také co nejrychlejší a bezpečný návrat žáků a studentů do škol. Členům Anti-covid týmu 
Komora také představila projekty, které její členové v posledních týdnech vytvořili (mj. 
pandemický plán pro retail, bezpečný provoz restaurací nebo systém integrované prevence). 
Veškerá nová pravidla musí podle obou stran zohlednit nárůst počtu očkovaných lidí i ty 
občany, kteří mají protilátky po prodělané nemoci covid-19, případně kteří se pravidelně 
testují. Díky tomu totiž bude v populaci přibývat těch, kteří se budou moci zapojit do běžných 
aktivit a rozhýbat tím českou ekonomiku. Stejný přístup by měl stát zvolit i v případě 
negativně testovaných osob – zejména v době, kdy už se ve firmách na covid-19 pravidelně 
testuje. Osoby s negativním výsledkem by se (podobně jako očkovaní) následně mohli za 
dodržení stanovených pravidel např. účastnit kulturních akcí, využívat služby, navštěvovat 
restaurace apod. 
• HK ČR se připojila k Výzvě k zachování dotačního programu COVID NÁJEMNÉ, pod 
kterou jsou podepsáni i představitelé našich začleněných či partnerských asociací. Mezi 
signatáře patří Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace hotelů a restaurací, 
Asociace nákupních center ČR, Česká komora fitness, Sdružení provozovatelů restaurací 
Apron, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků 
ČR. 
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• Informace k přeshraničnímu pohybu pro vás průběžně aktualizujeme ZDE. Pozornost 
věnujete zejména změnám u těchto zemí: Estonsko, Lotyšsko, Německo či např. Polsko.  
• I na nadále je vám k dispozici naše odborné poradenství skrze naši bezplatnou 
poradnu pro podnikatele. Své dotazy výhradně související s koronavirovou krizí prosím 
směřujte ZDE. Při této příležitosti bych chtěl znovu poděkovat našim odborníkům a zmínit 
naše partnery, kteří se na provozu poradny podílejí. Jedná se o společnost NEWPS.CZ, 
která provoz poradny zastřešuje po technologické stránce a partnerské advokátní kanceláře: 
ARROWS advisory group, HAVEL & PARTNERS a Paděra, Rada & Partneři.  
• Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru - můžete také 
sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR. 
• Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v 
této oblasti partnerem Hospodářské komory." 
 
18.3. TZ HK zaslána členům AČN  
TISKOVÁ ZPRÁVA, Hospodářská komora: Zdvojnásobení rychlosti testování na pracovištích 
za situace, kdy stát ještě ani nevyhodnotil první etapu testování ve firmách a zaměstnanci 
musí několik dní čekat na PCR test, může skončit nezdarem  
Praha, 18. března 2021 – Záměr vlády, aby podniky testovaly své zaměstnance dvakrát 
častěji než dosud, za situace, kdy se teprve nedávno rozšířila povinnost i na tisíce dalších 
zaměstnavatelů nad 10 zaměstnanců a kdy ještě ani nebyla nijak vyhodnocena úspěšnost 
testování ve větších firmách, může skončit nezdarem. Upozorňuje na to Hospodářská 
komora, podle které by stát měl firmám pro plošné testování nejprve vytvořit vhodné 
podmínky. Problémem je přitom nedostatečná kapacita odběrových míst pro PCR testy v 
regionech i vysoké náklady. Zaměstnavatelé by také uvítali, aby stát jasně veřejně 
deklaroval, že antigenní testování podporuje a nebude pod tlakem některých poradců 
testování zpochybňovat.  
Hlavně v podnicích se směnným provozem nebo v podnicích, které mají své zaměstnance 
na vícero různých místech po republice, je organizace testování náročnou logistickou akcí, 
které zároveň snižuje produktivitu ve výrobě, protože je realizováno v pracovní době. „Je 
spojeno nejen s náklady na zakoupení testovacích sad, ale i náklady personálními na 
testované zaměstnance a náklady administrativními, což zejména v dnešní době, kdy typicky 
přeshraniční dodavatelské vztahy jsou stále velmi napjaté, dále významně zhoršuje složitou 
ekonomickou situaci firem,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory a majitel výrobce 
nemocničních lůžek Proma Reha Radek Jakubský. 
„Poté co máme první kolo testování za sebou a kdy víme, jak organizačně náročná tato akce 
byla, včetně nejistot v zajištění testovacích sad, které nám byly doručeny doslova několik 
hodin před testováním, důrazně nedoporučujeme četnější testování. Jedno testování týdně v 
zájmu zlepšení celkové situace zvládneme i nadále, ale zvýšení intenzity testování není ve 
firmách se stovkami nebo tisícovkami zaměstnanců prakticky proveditelné,“ vysvětluje Jiří 
Václavík ze vsetínské společnosti Austin Detonator, která je největším producentem důlních 
rozbušek v Evropě a řadí se k nejvýznamnějším světovým výrobcům v oboru. 
„Ve vícesměnných provozech by testování zaměstnanců dvakrát týdně bylo pro nás 
organizačně velmi náročné. Problémem je přitom i zajištění dostatečného množství testů,“ 
potvrzuje například i generální ředitel firmy Hella Autotechnik Nova Petr Novotný. 
Tento podnik, který se zabývá výrobou osvětlovací techniky a elektroniky pro automobilový 
průmysl, ve svých závodech v Mohelnici, Lošticích a Ostravě zaměstnává 3 700 
zaměstnanců, přičemž covid-19 v současnosti prodělává 47 zaměstnanců. Většina z nich 
onemocněla ještě před povinností firem testovat. „Celoplošné testování v naší firmě 
indikovalo 18 nových pozitivních případů,“ upřesnil Novotný, podle něhož by vláda měla 
zvážit i variantu, že by se častěji testovalo jen v těch regionech nebo firmách, ve kterých se 
prokazatelně projeví vyšší výskyt onemocnění. 
Ačkoli většina zaměstnavatelů testování zaměstnanců podporuje, zejména pro menší 
podniky jsou přímé náklady na testování velkou zátěží. Podle prvních odhadů Hospodářské 
komory podnikatelé budou při testování dvakrát týdně nad příspěvek doplácet 1,2 až 2,5 mld. 
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korun měsíčně v závislosti na počtu zaměstnanců využívajících i veřejná testovací centra a 
pohybu ceny testů na trhu.  
Přestože vláda několikrát slibovala, že cena testů klesne pod 60 korun, průměrná cena testu 
na trhu se v současnosti pohybuje okolo 140 korun. Zaměstnavatele tak zatěžují vysoké 
náklady, které by se měly zdvojnásobit, pokud vláda rozhodne o povinném testování dvakrát 
týdně. Stát by proto měl podle Hospodářské komory příspěvek na test zvýšit alespoň na 100 
korun a výši této úhrady průběžně upravovat podle cen na trhu.  
Problémů s nedostatečnými podmínkami pro testování je přitom více. Zaměstnavatelé se 
ptají, k čemu zaměstnance testují antigenními testy, když pak zaměstnanci s pozitivním 
nálezem musí i několik dní čekat na provedení PCR testu. Po celou tuto dobu čekání na 
uvolnění termínu provedení testu ale zaměstnanec nepracuje a je mu proplácena náhrada 
mzdy, i přestože nemusí být nemocný.  
Bez toho, aniž by stát posílil kapacity odběrových míst pro antigenní i PCR testy napříč 
regiony, nemá příliš velkou logiku, aby nařizoval zaměstnavatelům povinnost testovat 
zaměstnance dvakrát týdně. Podle některých podniků by bylo nejvhodnější, aby odběr 
vzorku pro PCR test byl umožněn přímo ve firmě ihned po pozitivním antigenním testu.  
V této souvislosti Hospodářská komora také připomíná, že dodavatele zahltily objednávky 
tisíců malých podniků, na které se nově povinnost pravidelně testovat zaměstnance 
vztahuje. Zdvojnásobení rychlosti testování na dva testy týdně bude přitom vyžadovat 
zdvojnásobení dodávek testů do podniků. 
Podnikatelé v Hospodářské komoře jsou zároveň přesvědčeni, že by stát měl testování 
zaměstnanců nejprve vyhodnotit, neboť již první vlna testování jednoznačně prokázala, že ve 
větších podnicích typicky k šíření nedochází, a popřípadě k pochybnostem o průkaznosti 
některých testů upravit seznam testů, kterým vláda dočasně udělila výjimku.  
Vláda by podle Hospodářské komory měla podnikatelům zároveň sdělit, zda bude poskytovat 
příspěvek i na ty testy, kterým vyprší dočasná výjimka udělovaná ministerstvem 
zdravotnictví, ale podniky je už naskladnily nebo objednaly. 
Firmy také od vlády žádají veřejné ujištění, že za testováním antigenními testy ve firmách 
stojí, testování zaměstnanců je smysluplné a že vláda po několika dnech nebude 
zpochybňovat životaschopnost této akce." 
 
22.3. info a TZ HK předáno členům AČN 
Vážení členové AČN, 
V pátek proběhla on-line schůzka HK. 
Petr Smejkal epidemiolog, člen iniciativy Sníh navrhuje testování ve firmách navrhuje 
testování ve firmách dvakrát týdně nebo každý druhý den. Zasílám odkazy vztahující se k 
tomu jak nakládat s použitými testy… 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpad_samotesty_metodika/$FILE/OODP-
Sdeleni_MZP_Zarazeni_odpadu_samotesty-25022021.pdf  
 
https://www.komora.cz/testovani-na-koronavirus-ve-firmach/  
 
Níže je TZ HK… 
TISKOVÁ ZPRÁVA: 
Nové šetření mezi zaměstnavateli ukázalo, s jakými problémy se musí při testování potýkat. 
Problémem jsou náklady, komplikace v provozech i nedostatek testů. Desetina zaměstnanců 
odmítla test podstoupit  
Praha, 21. března 2021 – Zaměstnavatelé, kteří testují své zaměstnance, smysl testování 
spatřují nejčastěji v tom, že se včas zabrání šíření nemoci v celé společnosti, tedy nejen ve 
vztahu k jejich zaměstnancům na pracovištích, ale i ve vztahu k rodinám zaměstnanců nebo 
zákazníkům. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi 565 zaměstnavateli s 
více než 50 zaměstnanci.  
„Jestliže stát testování ve firmách označuje za jeden z pilířů boje proti šíření nákazy, a 
zároveň i podle podnikatelů plní širší funkci než jen čistě pro zajištění fungování jejich 
byznysu, požadavek zaměstnavatelů, aby jim stát zajistil vhodné podmínky pro to, aby mohli 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpad_samotesty_metodika/$FILE/OODP-Sdeleni_MZP_Zarazeni_odpadu_samotesty-25022021.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpad_samotesty_metodika/$FILE/OODP-Sdeleni_MZP_Zarazeni_odpadu_samotesty-25022021.pdf
https://www.komora.cz/testovani-na-koronavirus-ve-firmach/
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testovat, považuji za naprosto oprávněný,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír 
Dlouhý. 
Reaguje tak na situaci, kdy stát dosud nenavýšil kapacitu odběrových míst pro PCR testy v 
regionech, kvůli čemuž musí zaměstnanci i několik dní čekat na potvrzující PCR test, 
zpochybňování antigenního testování některými poradci vlády i dodatečné náklady, které 
podnikatele zatěžují. Hospodářská komora tento týden upozornila, že stát dosud vhodné 
podmínky zaměstnavatelům nevytvořil, první etapu testování nevyhodnotil, ale už přichází s 
požadavkem testovat dvakrát týdně.  
Vedle nákladů na personální zajištění testování a administrativu zaměstnavatele zatěžuje 
vysoká cena testů. Přestože vláda několikrát slibovala, že cena testů klesne pod 60 korun, 
průměrná cena testu na trhu je mnohem vyšší. „Stát by proto měl příspěvek na test zvýšit 
alespoň na 100 korun a výši této úhrady průběžně upravovat podle cen na trhu,“ poznamenal 
Dlouhý. 
Podle dat o testování poskytnutých podnikateli Hospodářské komoře jen tato skupina 565 
zaměstnavatelů zaměstnává 271 550 pracovníků, přičemž podíl záchytů dosáhl 0,73 %. 
Ačkoliv podíl záchytů spočítaný z anketovaného vzorku respondentů nemusí odpovídat 
poměrům v celé ČR, ani sumárnímu obrazu testování ve všech firmách v Hospodářské 
komoře, výsledek naznačuje, že jestliže podle ministerstva průmyslu je testováno 3,2 milionu 
zaměstnanců, testování 1x týdně může odhalit přibližně 23 000 lidí týdně, tedy zhruba 100 
000 lidí za měsíc, kteří by šli do práce nemocní, a nevěděli o tom. 
Ze šetření také vyplynulo, že naprostá většina respondentů (78 %) zajišťuje testování ve své 
firmě formou antigenních testů přímo na pracovišti. Druhou nejčastěji využívanou formou je 
samotestování zaměstnanců antigenním testem mimo pracoviště, tu využívá čtvrtina 
respondentů. Veřejná testovací centra na antigenní a PCR testy účastníci ankety využívají v 
16 % případů. 
S neochotou zaměstnanců podrobit se testování, jehož provedení stát zaměstnavateli uložil 
za povinnost pod hrozbou sankce, se potýkala desetina respondentů.  
Do bleskového šetření Hospodářské komory ČR realizovaného ve dnech od 15. do 17. 
března se zapojilo 565 členů Hospodářské komory s počtem zaměstnanců převyšujícím 50 
zaměstnanců, kteří dohromady zaměstnávají 271 550 pracovníků. Respondenty byli zástupci 
všech hlavních odvětví ze všech krajů České republiky.  Většina účastníků ankety působila 
ve zpracovatelském průmyslu. Celkem 354 respondentů mělo méně než 250 zaměstnanců a 
211 respondentů mělo více než 250 zaměstnanců. 
Miroslav Diro Tiskový mluvčí 
 
23.3. TZ HK poslána členům AČN  
Vážení kolegové, 
v rámci svého dnešního sdělení bych vás rád informoval o výstupech ze včerejšího jednání 
vlády a taky vám podal bližší informace k novým univerzálním kompenzačním programům. 
Součástí budou tradičně i stanoviska a aktivity HK ČR na pomoc krizí zasaženým 
podnikatelům. 
• Výstupy z jednání vlády dne 22. března 2021: 
• Žádost vlády o prodloužení nouzového stavu 
Vláda na svém pondělním jednání rozhodla, že požádá Poslaneckou sněmovnu o 
prodloužení trvání stávajícího nouzového stavu na území České republiky. Aktuálně platí, že 
nouzový stav má skončit 28. března 2021. Pokud by však poslanci požadavku na 
prodloužení o dalších 30 dní vyhověli, pokračoval by nouzový stav až do 27. dubna 2021.  
• Povinné testování zaměstnanců ve firmách do deseti zaměstnanců 
Vláda také odsouhlasila rozšíření povinného testování zaměstnanců o tři další kategorie 
zaměstnavatelů – nejmenší zaměstnavatele do deseti zaměstnanců, osoby samostatně 
výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České 
republiky a o nestátní neziskové organizace. 
Všechny tyto subjekty budou muset zajistit zahájení testování do 6. dubna, protože po tomto 
datu už nebudou moci neotestovaného pracovníka pustit na pracoviště, v případě OSVČ se 
pracovně stýkat se třetími osobami s výjimkou členů domácnosti.  
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Pro zaměstnance a zaměstnavatele platí stejné podmínky a povinnosti jako pro ostatní firmy 
či úřady, které už s testováním začaly. Ministerstvo zdravotnictví také změnou dalšího 
mimořádného opatření sjednotilo i pravidla pro samotestování pro zaměstnance a OSVČ. 
Jedná se například o povinnost vést evidenci testování či nahlásit případný pozitivní test 
závodnímu, respektive ošetřujícímu praktickému lékaři. 
o mimořádné opatření o povinnosti zaměstnavatelů vést evidenci testování a povinnosti 
zaměstnanců a OSVČ nahlásit případný pozitivní test lékaři 
o mimořádné opatření o testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací 
o mimořádné opatření o testování zaměstnanců mikro firem s 1 až 9 zaměstnanci a o 
testování osob samostatně výdělečně činných 
Další užitečné informace a rady, jak při testování postupovat, naleznete na webu 
Hospodářské komory ZDE. 
Ohledně prvních zkušeností s povinným antigenním testováním HK ČR v minulém týdnu 
realizovala anketní šetření, kterého se zúčastnilo 565 zaměstnavatelů s více než 50 
zaměstnanci. Z něho mj. vyplývá, že zaměstnavatelé, kteří testují své zaměstnance, spatřují 
smysl testování nejčastěji v tom, že se včas zabrání šíření nemoci v celé společnosti, tedy 
nejen ve vztahu k jejich zaměstnancům na pracovištích, ale i ve vztahu k rodinám 
zaměstnanců nebo zákazníkům. Šetření také ukázalo na slabá místa jako je nedostatečná 
kapacita odběrových míst pro PCR testy v regionech, kvůli čemuž musí zaměstnanci i 
několik dní čekat na potvrzující PCR test, či vysoká cena testů. Bližší informace k výsledkům 
ankety můžete nalézt v této tiskové zprávě, podrobné výsledky potom ZDE. 
Co se týče četnosti testování probíhají velmi intenzivní debaty se zástupci MPO. Dle 
viceprezidenta R. Jakubského, který v této záležitosti za HK ČR jedná, je postoj vicepremiéra 
K. Havlíčka ke zvýšení frekvence testování poměrně zdrženlivý. Zástupci HK ČR i MPO se 
shodují, že je nejprve třeba důkladně vyhodnotit klíčová data. Paralelně probíhají rovněž 
jednání o navýšení příspěvku za každý provedený test. Očekáváme, že oba body projedná 
vláda v průběhu příštího týdne. 
• Vláda v souvislosti s koronavirovou epidemií také projednávala a odsouhlasila návrh 
novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a dále se také zabývala 
mimořádnými odměnami pro zaměstnance krajských hygienických stanic, Státního 
zdravotního ústavu, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a v Ostravě. 
Detailní výstupy z pondělního jednání jsou vám k dispozici na webových stránkách vlády 
ZDE. 
• Nové kompenzační programy mají být funkční po Velikonocích 
Jak jsem již dříve informoval, vláda schválila obecné parametry dvou nových univerzálních 
kompenzačních programů. I když parametrické nastavení obou programů – zejména 
vstupenka do programů daná 50% poklesem obratu nebo tržeb za první 2 měsíce letošního 
roku, ale i výpočet vlastní kompenzace – nesplňuje očekávání mnoha našich členů, snažíme 
se alespoň do srozumitelné podoby vyladit text konkrétních výzev k oběma programům. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu se totiž chystá v pátek zveřejnit (první) výzvu jak k 
programu COVID 2021, tak k programu COVID – Nepokryté náklady. 
• Podle pracovních verzí se zatím počítá s tím, že o prostředky z programu COVID 
2021 budete moci žádat od 12. dubna 2021 do 31. května 2021, přičemž dotace se bude 
poskytovat za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021 a výše dotace bude 
představovat 500 Kč na zaměstnance a den.  
• Pokud jde o program COVID – Nepokryté náklady, mělo by být podle pracovního 
návrhu znění výzvy možné žádat o podporu od 9. dubna 2021 do 9. června 2021. Dotace ve 
výši 60 % nepokrytých nákladů (se stropem podpory 40 milionů Kč v rámci první výzvy) by 
se měla poskytovat za období od 1. ledna 2021 do 28. února 2021. Žadatelé by měli 
vycházet z upraveného výkazu zisku a ztráty a z výkazu o poklesu obratu, náležitosti výkazů 
budou stanoveny ve výzvě. Zásadní je, že výkazy by měl žadateli potvrdit účetní nebo 
daňový poradce, a v případě upravené ztráty po započtení dotací, která přesáhne 2 miliony 
Kč, by měl výkazy ověřit auditor. Ať už detaily konečné podoby výzvy budou jakékoliv, 
naplňují se naše obavy, že tento program nebude kvůli formálním požadavkům, kladeným na 
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žadatele a na náležitosti samotné žádosti včetně jejích příloh, dostupný pro malé 
podnikatele. 
V návaznosti na pokračování nouzového stavu, resp. mimořádných opatření se předpokládá, 
že po prvních výzvách obou programů budou MPO vyhlášeny další výzvy, pokrývající 
následující období.  
• Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru - můžete také 
sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR. 
• Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v 
této oblasti partnerem Hospodářské komory. 
 
25.3. info HK předané členům AČN  
Vážená paní, vážený pane, 
nepochybně jste zaznamenali pondělní rozhodnutí vlády o rozšíření povinného testování 
zaměstnanců o tři další kategorie zaměstnavatelů – nejmenší zaměstnavatele do deseti 
zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou 
výdělečnou činnost na území České republiky a o nestátní neziskové organizace. 
Vzhledem k tomu, že se na většinu z vás tato povinnost začíná vztahovat prakticky okamžitě 
(pro ostatní patrně v blízké budoucnosti), rádi bychom vám podali užitečné informace, které 
vám pomohou zorientovat se v jednotlivých opatřeních vlády a také možnostech, které se 
vám v tuto chvíli nabízejí. Pro lepší přehlednost vám informace budeme strukturovat formou 
otázek a odpovědí. 
Co a kdy mají učinit zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců od 1 do 9? 
Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 1 do 9 platí povinnost testovat zaměstnance 
v následujícím režimu: 
• smluvně musí zajistit dostupnost testů pro své zaměstnance do 28. 3. 2021; 
• od 6. 4. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 
dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem. 
• opatření ministerstva zdravotnictví k testování ve firmách od 1 do 9 zaměstnanců 
ZDE 
Důležité upozornění: Za zaměstnance jsou považováni přidělení agenturní zaměstnanci a 
dále i  další osoby, které na základě jiného vztahu než je pracovněprávní vztah, vykonávají 
práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. 
Jaké jsou povinnosti pro testování osob samostatně výdělečně činných? 
Pro živnostníky a osoby samostatně výdělečně činné bude od 6. 4. 2021 platit povinnost 
antigenního testování na covid-19 v případě, že se při výkonu své práce setkávají se třetími 
osobami (s výjimkou osob ve společné domácnosti). Testy na přítomnost koronaviru při 
výkonu povolání nesmí být starší než 7 dní. Opatření ministerstva zdravotnictví k povinnému 
testování OSVČ čtěte ZDE. 
Existují výjimky, kdy není nutné testovat? 
1. zaměstnanci pracující formou home office a nedostavující se na pracoviště (testováni 
musí být tehdy, vznikne-li potřeba, aby se na pracoviště dostavili), 
2. osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním 
výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky 
onemocnění covid-19, 
3. osoby s certifikátem MZdr  o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, 
přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 
14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19. 
 
Jak řešit konflikt se zaměstnanci, kteří se odmítají nechat otestovat? Například proto, že 
způsob samotestů považují za bolestivý či neúměrně invazivní? 
Zaměstnanci jsou povinni se takovému testování podrobit, pokud nespadají do žádné z 
uvedených výjimek. Mimořádné opatření MZdr ukládá povinnost absolvovat test u 
zaměstnavatele (nebo v odběrovém centru). Odmítnutí testu zaměstnancem bez doložení 
potvrzení o absolvování testu jinde lze považovat za porušení § 301 písm. c) zákoníku práce 
a dle toho lze vyvodit pracovněprávní důsledky. 
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Jaké jsou možnosti zajištění antigenního testování ze strany zdravotnického personálu? 
1.   Závodní lékař – poskytovatel pracovně-lékařských služeb – testování ve firmě 
Antigenní testování ve firmě bude prováděno prostřednictvím firemního závodního lékaře – 
poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb).  
Závodní lékař provede testování v jedné z níže uvedených variant: 
•      Poskytovatel již má uzavřenu smlouvu (všeobecné praktické lékařství nebo pracovní 
lékařství). 
Pokud nemá ordinaci v areálu firmy, tak požádá dle zákona o zdravotních službách o 
povolení o nové místo poskytovaní zdravotních služeb. 
•      Poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu. 
V souladu s organizačním opatřením VZP č. 54/2020 požádá pro potřeby úhrady o přidělení 
nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ) na emailové adrese VZP ČR 
testovani_covid@vzp.cz  
2.   Smlouva s externím poskytovatelem zdravotních služeb – testování ve firmě  
Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí pro zaměstnavatele testování 
zaměstnanců přímo v provozovně firmy. 
3.   Testování mimo prostory firmy ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti 
odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center 
Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance na testování do sítě stávajících odběrových 
center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů 
provádějících antigenní testování je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, ale 
je možné využít i kterékoliv tam neuvedené poskytovatele, kteří tuto službu nabízejí. 
4.   Testování mimo prostory firmy v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb 
provádějících testování 
Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů 
zdravotních služeb provádějících testování v tzv. sekundární síti poskytovatelů zdravotních 
služeb, kteří antigenní testování provádí ve svých ordinacích – praktičtí lékaři, ambulantní 
specialisté, zubní lékaři, a další poskytovatelé provádějící testování.  
Pro všechny uvedené varianty platí, že: 
•      Úhrada bude provedena z veřejného zdravotního pojištění (prostřednictvím výkonu 
99949) 
•      Poskytovatel (závodní lékař ve variantě 1) bude napojen na elektronické nástroje Chytré 
karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení. 
  
Jaká může být frekvence antigenního testování hrazeného z veřejného zdravotního 
pojištění? 
Antigenní testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytované pojištěncům 
zdravotní pojišťovny je možné v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR provádět 1krát za 
3 dny. 
Lze zajistit testování ve firmách a osvč prostřednictvím samotestování? 
Antigenní testování zaměstnanců ve firmě a u OSVČ může být dále prováděno i 
prostřednictvím samotestování. 
o  Firma či OSVČ nakoupí samoodběrové testy a poskytne je zaměstnancům k provedení 
samotestování.  
o  Zdravotní pojišťovny vytvoří preventivní program fondu prevence sloužící k odhalování 
onemocnění Covid 19 prostřednictvím příspěvku k úhradě samoodběrových testů, které 
zaměstnavatelé a OSVČ prokazatelně využijí pro pojištěnce příslušné pojišťovny. 
o  Výše příspěvku na 1 pojištěnce bude nastavena ve výši skutečně uplatněných nákladů na 
pořízení samoodběrového testu, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc. 
o  Firma či OSVČ vystaví jedenkrát za měsíc přehled zaměstnanců firmy či OSVČ 
(pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny), kteří absolvovali sebetestování, který následně 
předloží pojišťovně 
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o  Zdravotní pojišťovny jedenkrát za měsíc na základě přehledu zaměstnanců či OSVČ 
proplatí firmám či OSVČ náklady spojené s pořízením testu v maximální hodnotě výše 
uvedené.tj. ve výši skutečně uplatněných nákladů, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc. 
Vzhledem k tomu, že u této varianty není zajištěno napojení firmy na elektronické nástroje 
Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a není tak možné plnit všechna povinná a 
jednotná hlášení podle pravidel antigenního testování, je nutné: 
o  Při pozitivitě provedeného antigenního testu laickou osobou zajistit bezprostřední 
informování (telefonicky, e-mailem) závodního lékaře (poskytovatele pracovně – lékařských 
služeb) nebo registrujícího praktického lékaře, který rozhodne o konfirmačním testu 
prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN. 
o  Firma je povinna zajistit likvidaci potenciálně infekčního materiálu (použitých testů). 
Bližší informace k bezpečné likvidaci použitých testů intenzivně komunikujeme s hygieniky. 
Jaké antigenní testy pro laické testování lze využít? 
Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení 
vlády č. 56/2015 Sb. naleznete na tomto odkazu. Doplním, že seznam bude průběžně 
aktualizován. 
Kde najdu další informace? 
Další užitečné informace a rady, jak při testování postupovat, naleznete na webu 
Hospodářské komory ZDE. 
  
31.3. odeslání pandemického plánu za sektor výroby nábytku na HK 
obracím se na vás v souvislosti s očekávaným plánem vlády na tzv. rozvolnění služeb a 
sektorů podnikání. 
Jak víte, v současné době se debatuje na úrovni epidemiologické skupiny MZ i skupiny 
MeSES o parametrech a způsobu spouštění dnes uzavřených sektorů podnikání. 
Hospodářská komora ČR chce být aktivní součástí tohoto vyjednávání. 
Z toho důvodu se na vás obracím s prosbou, zdali byste do středy 31.3. nasdíleli všechny 
zásadní pandemické dokumenty, které jste za své asociace a sektory v poslední době 
připravili. Vím dobře, že většina z vás má připraveny detailní pandemické plány, režimová 
opatření či programy bezpečného provozu. 
V míře, ve které to existující materiály umožňují, a bez ambice mít pro všechny sektorové 
dokumenty jednotnou strukturu, pokuste se prosím v plánech a režimových opatřeních 
kromě kapacitních omezení a jejich kontroly explicitně zohlednit PCR/AG testování (po 
personál i klienty) a opatření pro evidenci=trasovatelnost. 
Pokusíme se poté s paní hlavní hygieničkou naplánovat webexy na jednotlivé sektory a 
docílit max. porozumění provozním možnostem a detailům jednotlivých sektorů podnikání a 
služeb. 
Prosím zaktualizujte dokumenty do středy a zašlete na mail. 
 
31.3. pandemický plán za sektor výroby nábytku  
Vážení, 
dovolujeme si vám nastínit pandemický plán za sektor výroby nábytku. 
1. Odmítáme testování vícekrát než jednou týdně. Odmítáme testování PCR testy z důvodu 
velké finanční náročnosti i problémům, jak zajistit odběry zdravotnickým personálem. Navíc 
vyhodnocení PCR testů je v současné době časově neúnosné. 
2. Žádáme úhradu tržní ceny za testování od státu. 60 Kč není částka, za kterou lze kvalitní 
AG testy zakoupit. 
3. V případě, že bude vláda zvažovat postupné rozvolnění (otevírání provozoven a obchodů 
postupně), je možné otevřít obchody s nábytkem, interiérová studia, showroomy s nábytkem 
atd. v první vlně. Důvodem je i fakt, že se většinou jedná o rozlehlé prostory, kde bývá 
minimum zákazníků. 
Na pracovištích: 

✓ Není-li možný rozestup na pracovišti 2m, tak nošení respirátorů třídy FFP2. 

✓ Vyjma sezení za pracovním stolem a v kantýně platí povinnost nosit FFP2 
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✓ Na všech schůzkách FFP2, v malých místnostech omezený počet osob a větrání. 

✓ V kancelářích mistrů a THP pracovníků je povinnost mít nasazený FFP2 respirátor, když 

nejde dodržet odstup 2m. 

✓ Externí návštěvy smí jen do firemních prostor a s FFP2 maskou. 

✓ Pendleři jen s negativním testem. 

✓ Personál kantýn s FFP2 maskami, zaměstnanci bez masky jen během jídla. 

✓ Omezení osobních kontaktů obecně. 

✓ Předem stanovená informace o zastupitelnosti managementu v případě karantény. 

✓ Ve firmách bývá stanoveno, jak se chovat při příznacích nemoci covid 19." 

 
31.3. AČN oslovila všechny parlamentní politické strany ve věci kurzarbeitu  
Vážení, 
dovolte nám prosím reagovat na návrhy zákonné úpravy tzv. kurzarbeitu, které jsou v 
poslanecké sněmovně diskutovány. Zásadní problém vidíme v tom, že aktivace českého 
kurzarbeitu bude vyžadovat politické rozhodnutí. V německy mluvících zemích tomu tak 
není. V Německu a Rakousku jsou přesně stanovená pravidla, kdy se kurzarbeit spouští. Ke 
spuštění čerpání kurzarbeitu v Německu tedy není potřeba žádné politické rozhodnutí jako 
hlasování, zákulisní vyjednávání a dohadování. Čerpání kurzarbeitu v Německu nemá přímý 
vliv na státní rozpočet.  
Jsme názoru, že tak, jak vzniká tzv. česká cesta kurzarbeitu, tak v případě přijetí návrhu 
zákona, povede zákon k poškozování renomé odpovědných politiků i poškozování politiky 
samotné. V případě platnosti české cesty kurzarbeitu bude při každé aktivaci takového 
zákona poškozena politika jako „řemeslo“. Jsme názoru, že to jsou hlavní důvody, proč bude 
český kurzarbeit s největší pravděpodobností v reálném podnikání těžko využitelný. 
Vezměme si příklad, kdy nějaká politická reprezentace, pravděpodobně vláda, schválí v 
daném čase pomoc pro určitou skupinu podnikatelů. Jinými slovy to může znamenat, že 
politická reprezentace třeba neschválí pomoc pro nějakou skupinu podnikatelů. Tím vzniká 
extrémně nespravedlivé prostředí, kdy pomoc daňových poplatníků budou čerpat určité 
podnikatelské subjekty a jiné třeba v jiném čase čerpat nebudou. Vyvstávají otázky. Jak se 
třeba politická reprezentace zachová k nějakému energetickému gigantu? Jak se zachová k 
automobilce? Jak k ocelářskému gigantu? Jak k menšímu truhláři, který vyrábí kuchyně?  
Již nyní se objevují vyjádření ve smyslu: „Hlavně, aby zákon nezpůsoboval zabetonování 
pracovních míst v neperspektivních oborech“. S takovým vyjádřením lze jen souhlasit. Ale 
kdo posoudí, že daná firma je nebo není v perspektivním oboru? Na takovémto hodnocení 
se často nejsou schopni shodnout ani odborníci z daného oboru. A má to být politik nebo 
skupina politiků, kdo takovéto odvážné hodnocení provede? 
Odpolitizování systému spouštění kurzarbeitu je přímo v zájmu všech politiků, politických 
stran a hnutí. Na druhou stranu chápeme, že představuje ohromnou moc a možnost 
získávání voličů. Bohužel, získáváním voličů za peníze daňových poplatníků. Jsme názoru, 
že jediné přijatelné řešení je zavést kurzabeit podle německého vzoru. Všechny ostatní tzv. 
české cesty nebudou funkční.    
Zákon o kurzarbeitu neděláme na současnou situaci koronavirové pandemie, ale děláme ji 
do budoucna na zcela jiný typ problémů. Kurzarbeit v německy mluvících zemích tedy může 
čerpat i třeba jen jedna firma. A jak jsme zmínili, čerpání není závislé na státním rozpočtu. 
V případě zájmu jsme připraveni dále spolupracovat, neváhejte nás prosím kontaktovat. 
 
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za březen 2021 využily tyto společnosti: 
V e-letteru na www.nabytek-jistota.cz naleznete: 
HON - ATYPICKÝ AKUSTICKÝ PROJEKT 
AHORN – CZ: PARTNERSKÉ PRODEJNY A CERTIFIKOVANÉ E-SHOPY  
FOR INTERIOR BUDE AŽ NA PODZIM  
ZKUŠEBNA NÁBYTKU TZÚ TESTUJE NA VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍCH  
WOODTEC V NOVÉM TERMÍNU  
GRENAGLOSS VENEER 

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

 
 

 

 
 

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


