
  
 

 

Aktuality 17. 4. 2020 

 Pro zařízení poskytující lázeňskou léčebně-rehabilitační péči je důležité nové sdělení 

ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Vládní kabinet hodlá počkat do konce dubna na 

vyhodnocení epidemiologické situace, a pokud nevzniknou problémy, postupně by se měly 

otevírat i lázně.  

 Vláda schválila navýšení ošetřovného na 80 % denního základu příjmu zaměstnanců místo 

dosavadních 60 %. Klíčové pro živnostníky, kteří pečují o své blízké, je, zda tato změna se 

bude týkat i OSVČ. Ministryně práce Jana Maláčová to předpokládá, nicméně zatím 

nepotvrdila srovnání podmínek pomoci s tím, že s návrhem na navýšení ošetřovného musí 

přijít ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Resort by měl výzvu k podávání žádostí o 

podporu za duben vyhlásit 1. května. 

 V souvislosti s návrhem cestovních kanceláří chce vláda vytvořit koridor pro dovolené např. 

v Chorvatsku náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula připustil, že je to jedna ze 

zvažovaných možností, nicméně budou nezbytná jednání s několika státy na vrcholné 

úrovni. Dovede si představit, že takový tranzit bude umožněn v zemích se zdravotním 

rizikem podobným riziku v ČR. Zda taková jednání vláda zahájila, nicméně neuvedl.  

 Dnešní rozhodnutí Senátu, který vrací návrh zákona ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 

na nájemce prostor sloužících k podnikání (tisk 239) k přepracování do Poslanecké 

sněmovny. Horní komora mj. schválila pozměňovací návrh umožňující pronajímatelům 

poskytnout až 80% státní záruky za nezaplacené nájemné v době koronavirové krize. Návrh 

tak pamatuje i na skupinu podnikatelů, na kterou původní návrh schválený sněmovnou 

nemyslel. Více informací naleznete v tiskové zprávě. 

 Na webové stránky komory jsou umístěny další informace začleněných společenstev v 

souvislosti s koronavirem. Nově je publikováno stanovisko Asociace českých nábytkářů. 

 Prezident HK ČR děkuje těm, kteří jste vyslyšeli výzvu a poslali e-mail se svými zkušenostmi s 

programy COVID I, COVID II nebo Antivirus. S těmito podněty pracuje nejen směrem k MPO 

a MPSV, na váznoucí pomoc podnikatelům je upozorňováno také v médiích.  

 V souvislosti s dotazy ohledně podpory v programech COVID se HK ČR spojila s 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, aby zjistila podrobnější a aktuální informace. 

ČMZRB v rámci programů COVID zatím schválila podnikatelům podporu v celkovém objemu 

1,6 miliardy Kč (přičemž z toho COVID II činí 1 mld. Kč), finálně ČMZRB zpracovala na 1 400 

podnikatelských žádostí. V programu COVID I bylo vyplaceno 500 mil. korun. Peníze se tedy – 

alespoň podle vyjádření této státní banky – již reálně vyplácejí. Za měsíc je vyřízena jen necelá 

polovina žádostí. A jestliže byla celková alokace COVID I v sumě 5 mld. korun, statistika 

naznačuje, že se tato alokace nevyčerpá. V takovém případě je absurdní, proč odmítnutí 

podnikatelé stále postrádají vysvětlení, z jakého důvodu zrovna jejich žádost byla zamítnuta. 

Přitom se ukazuje, že komunikace ze strany ČMZRB, která by pomohla žadatelům odstranit 

případné nedostatky v žádosti, by umožnila čerpat prostředky ještě z tohoto programu, 

protože peníze zjevně k dispozici jsou. Hlavním problémem je, ale zbytečná administrativních 

náročnost celého procesu, na kterou jsem upozornil generálního ředitele ČMZRB již v půlce 

března. 

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/94485/79250
https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-senat-dnesnim-rozhodnutim-dal-spravedlive-nadeji-vedle-najemcu-take-pronajimatelum/
https://www.komora.cz/news/asociace-ceskych-nabytkaru-zarucime-stejnou-uroven-ochrany-jako-autosalony/


  
 

 

 V návaznosti na prodloužení nouzového stavu a značný zájem podnikatelů bude HK ČR 

vystavovat Osvědčení o zásahu vyšší moci i nadále s 50 % slevou. Se zvýhodněnou cenou 

můžete počítat až do dne ukončení nouzového stavu. Prostřednictvím tohoto osvědčení se 

může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na 

základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a 

nepřekonatelnou překážku. Osvědčení je možné vystavit žadateli, který je zapsán v zákonem 

stanovené evidenci (např. česká společnost, pobočka zahraniční společnosti), který má smluvní 

vztah se zahraničním subjektem. Více informací můžete nalézt zde.  

 Na nedomyšlenost vládního harmonogramu uvolňování restrikcí dnes upozornil mimo jiné také 

Deník. 

 

https://mandrillapp.com/track/click/30829116/www.komora.cz?p=eyJzIjoiSDBmRmthMWhyZjkwazJjWTJRYzNFeV9xUEdJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDgyOTExNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5rb21vcmEuY3pcXFwvb2JjaG9kLWEtc2x1emJ5XFxcL29zdmVkY2VuaS1wcm8temFocmFuaWNuaWhvLXBhcnRuZXJhXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcIjE0MGY1ODA2YzAwODRkYmU5N2E5NWQ5YTQxNTU4YjJkXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNjRmN2U5OTQxZTNkMmMzNDcxODVmNjQ3OTVmYmQwNTM1YjE4YjdiNVwiXX0ifQ
https://moravskoslezsky.denik.cz/podnikani/pet-terminu-otevirani-navrh-je-podle-odborniku-nedomysleny-20200417.html

