
Aktuality 9. 4. 2020 

 Výstupy z jednání vlády: 

 Vláda na své čtvrteční schůzi prodloužila po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny 

nouzový stav, který měl původně vypršet v sobotu 11. dubna, až do 30. dubna 2020. 

Zároveň vicepremiér Karel Havlíček avizoval záměr od příštího týdne přistoupit 

k otevírání dalších obchodů a služeb. 

 Vláda rovněž rozhodla o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády (NERV). 

NERV bude mít 15 členů z akademické i podnikové sféry. Hlavními úkoly NERV mají být 

vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při 

přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády. Rada by také měla vyhodnotit 

přijatá opatření kvůli šíření koronaviru a navrhnout opatření související s přípravou 

státního rozpočtu na rok 2021. 

 Výstupy z jednání senátu: 

 Senát potvrdil sněmovní verzi zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými 

opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. OSVČ poškozené v souvislosti 

s koronavirovou pandemií tak budou moci žádat o 25tisícový příspěvek kompenzující 

problémy v období od 12. 3. do 30. 4. 2020. Předpokládáme, že pokud by mimořádná 

opatření výrazněji přesáhla horizont 30. dubna, zákon by byl novelizován a výplata 

kompenzačního bonusu by pokračovala, věříme, že by to byla i příležitost pro zavedení 

nějaké kompenzace např. i společníkům malých společností s ručením omezeným, které 

často mají jen minimum zaměstnanců a podstatou svého byznysu, závislého často na 

průběžných tržbách, se příliš neliší od podnikání samostatných živnostníků. 

 Senát v rámci zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s 

mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti schválil mj. to, že firmy, které žádají o příspěvky na náhradu mezd svých 

zaměstnanců na překážkách v práci v rámci programu Antivirus, který v tomto týdnu 

spustila vláda, nemusí po dobu platnosti mimořádných opatření dokládat bezdlužnost, 

pokud jde o placení daní a povinných pojistných odvodů. 

 Další důležité zákony schválené ve středu večer sněmovnou bude senát projednávat až 

po Velikonocích. Věříme, že se podaří pozměnit znění alespoň některých z nich. Zejména 

to platí pro zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS 

CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, který sice poměrně vstřícně ulevuje 

podnikatelům v roli nájemců, ale ponechává bez jakékoliv kompenzace pronajímatele, na 

jejichž bedra tak plně přesouvá důsledky pandemie. 

 Zkušenosti s programy COVID I, COVID II nebo Antivirus: Podnikatelé musí čelit nepřesně 

uváděným požadavkům úřady, složitým formulářům a zbytečné byrokracii. Proto prezident 

HK ČR dnes spolu s prezidentem Asociace hotelů a restaurací Václavem Stárkem a 

prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou na tiskové konferenci 

doporučili vládě učinit kroky k řešení tohoto stavu, který rozhodně není důkazem pružnosti 

pomoci, která je vládou deklarována. Zároveň požádali vládu o větší podporu podnikatelů po 

vzoru Německa a Rakouska a alespoň předběžný plán uvolňování obchodu, gastronomických 



a ubytovacích služeb. Více informací naleznete v tiskové zprávě, záznam pak můžete 

zhlédnout zde: https://www.komora.cz/koronavirus/ 

 Hospodářská komora opakovaně apelovala na stát, banky, pojišťovny, obce i soukromé 

pronajímatele a vybízela je ke schovívavosti vůči zpožděným platbám ze strany firem 

postižených opatřeními vlády v souvislosti s koronavirem. V anketní otázce z konce března, 

která je nově zveřejněna na webu, celkem 69 % členských firem uvedlo, že se dosud nesetkalo 

s žádným vstřícným krokem ze strany věřitelů. Důvodem pro takový výsledek je 

pravděpodobně fakt, že značná část firem ještě o odklad splátek nepožádala a s věřitelem 

zatím nekomunikovala. Situace proto průběžně monitorujeme a věříme, že každý den přibývají 

firmy s pozitivní zkušeností. 

 Na webových stránkách komory naleznete tiskovou zprávu a záchranný plán cestovního 

ruchu, na kterém se mj. podílel Svaz obchodu a cestovního ruchu a Asociace hotelů a 

restaurací. Autoři v něm společně vyzývají vládu, aby se konečně seriózně začala zabývat 

faktickými dopady návrhů, které předložily v rámci záchrany cestovního ruchu v České 

republice. 

Rovněž je publikováno prohlášení komunikačního průmyslu, který reprezentuje roční obrat 

170 miliard korun. Prohlášení podpořila mj. tato začleněná společenstva Hospodářské komory: 

AKA – Asociace komunikačních agentur, ADMEZ - Asociace direct marketingu, e-commerce 

a zásilkového obchodu, APA – Asociace producentů v audiovizi, APR – Asociace public 

relations a SPVR – Svaz provozovatelů venkovní reklamy. 

 Na komorovém webu naleznete Hradubickou velikonoční výzvu, kterou iniciovala KHK 

Pardubického kraje a KHK Královéhradeckého kraje. 

 

https://www.komora.cz/press_release/podnikatele-pri-podavani-zadosti-o-pomoc-statu-musi-prekonavat-zmatecnost-a-nesmyslnost-pozadavku-uradu-nedostatecne-informace-a-zbytecnou-byrokracii/
https://www.komora.cz/koronavirus/
https://www.komora.cz/ankety/
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