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Souhrn aktivit HK ČR v souvislosti s přijatými vládními 

opatřeními proti šíření koronaviru 

 

V souvislosti s přijatými vládními opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 Hospodářská komora České 

republiky realizuje řadu konkrétních kroků, aby pomohla podnikatelům lépe čelit důsledkům 

nouzového stavu. Prezident HK ČR se stal členem krizového štábu MPO. Aktivně přenáší podněty 

ze strany komor i společenstev a členské základny. Prezident HK ČR se stal také členem obnoveného 

NERV.    

Úřad HK ČR je v soustavném kontaktu s příslušnými odbornými útvary ministerstev, zejména MF, MPO 

a MPSV, a operativně komunikuje s orgány Poslanecké sněmovny a Senátu v souvislosti s návrhy 

zákonů předkládanými v urychleném režimu legislativní nouze. 

Přehled konkrétních aktivit: 

 

Opatření/dokumenty/vzory: 

 Opatření prosazovaná Hospodářskou komorou ČR v souvislosti s hrozbou koronaviru - 

https://www.komora.cz/opatreni-prosazovana-hk-cr/ 

 Dvacatero požadavků HK ČR pro podnikatele postižené přímo či nepřímo koronavirem - 

https://www.komora.cz/pozadavky-hkcr/ 

 Desatero rad, které může sloužit jako inspirace, na co myslet v době koronavirové 

pandemie, aby podnikatelé co nejlépe ochránili své podnikání. 

 8 příruček Jak na to – soubor otázek a odpovědí, které jsou podnikatele nežádanější dle 

témat – program Antivirus, moratorium nájemného, splácení úvěrů, kompenzační bonus 

apod. A také informace k finanční pomoci, daním a pojištění. Vše průběžně aktualizováno - 

https://www.komora.cz/materialy-ke-stazeni/ 

 Vzory žádostí, vzory smluv, jiných právních dokumentů apod. 

https://www.komora.cz/vzory-nejaktualnejsich-zadosti-ke-stazeni/  

 

 

Projekty: 

 Projekt Zachraň práci, v jehož rámci je možné sdílet zaměstnance. Hospodářská komora 

integrovala a vytvořila koncept, který firmám nabízí „sdílení“ pracovních kapacit dle §43a 

zákoníku práce, tzv. dočasné přidělení zaměstnance. 

 Projekt Vyrábějme v Česku - v návaznosti na projekt „Zachraň práci!“ Hospodářská komora 

společně se společnostmi MONTO, JURENT a za podpory SVAZU MĚST A OBCÍ přišla s novým 

projektem Vyrábějme v Česku.  

https://www.komora.cz/opatreni-prosazovana-hk-cr/
https://www.komora.cz/pozadavky-hkcr/
https://www.komora.cz/files/uploads/2020/04/Desatero-z%C3%A1kladn%C3%ADch-rad-pro-podnikatele_final.pdf
https://www.komora.cz/materialy-ke-stazeni/
https://www.komora.cz/vzory-nejaktualnejsich-zadosti-ke-stazeni/
https://www.komora.cz/zachranpraci/
https://www.komora.cz/vyrabejmevcesku/
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 Spolupráce s partnerem zajišťujícím ochranné pomůcky pro potřebu soukromého sektoru. V 

rámci nastavené spolupráce je možné zajistit ochranné prostředky, nově například respirátory 

FFP3, ochranné obleky, štíty, brýle, rukavice aj.  

 Projekt Podejto za mě, který umožní vyřízení úředních náležitostí prostřednictvím odborníků, 

kteří jsou držiteli datových schránek. Webový formulář slouží jako elektronická plná moc, díky 

níž podnikatelé a živnostníci mohou kontakt se státní správou předat svým odborným 

poradcům, se kterými dlouhodobě spolupracují. 

 Nabídky členských firem pro boj s koronavirem na webových stránkách  

 Poradna ve spolupráci s NEWPS pro všechny podnikatele s aktivní účastí 11 advokátních 

kanceláří, kteří pracují „pro bono“. Poradna již přijala více než 2.400 dotazů podnikatelů. 

Advokátní kanceláře současně zdarma poskytují další informace a rady pro podporu podnikání 

ve formě článků, komentářů, videohovorů.  

 

 

Ankety: 

 Tři ankety mezi členskou základnou na téma dopadů přijatých opatření, na kterou odpovědělo 

ve všech případech více než 1.300 členů.  

 Dále průzkum mezi firmami zapojenými v režimu zaměstnávání zahraničních pracovníků. 

 Výsledky publikovány zde: https://www.komora.cz/ankety/ 

 

 

Mediální aktivity: 

 speciální webové stránky www.komora.cz/koronavirus, které jsou každý den několikrát 

aktualizovány a doplňovány o nové informace  

 shrnutí denních událostí od 10.3.2020 (33 zpráv)  

 informace od začleněných společenstev na téma koronavirus a jejich dopad do oboru na webu 

https://www.komora.cz/regionalni-komory-spolecenstva/  

 aktivity komor v regionech na webových stránkách https://www.komora.cz/regionalni-komory-

spolecenstva/  

 video vzkazy prezidenta/tajemníka členům komory – celkem již 9 (z toho 3 a v AJ) 

 tiskové zprávy (36), tiskové konference, informace na sociálních sítí  

 kampaň „Než bude pozdě“, která nabádá k pomoci podnikatelům, záchraně pracovních míst 

a restartu tuzemské ekonomiky 

 

Zpracováno k 30. dubnu 2020 

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/ochranne-pomucky/
https://www.komora.cz/podejtozame/
https://www.komora.cz/burza-nabidek/
https://www.komora.cz/koronavirus/#askme
https://www.komora.cz/ankety/
http://www.komora.cz/koronavirus
https://www.komora.cz/regionalni-komory-spolecenstva/
https://www.komora.cz/regionalni-komory-spolecenstva/
https://www.komora.cz/regionalni-komory-spolecenstva/
https://www.youtube.com/channel/UCt0D9EbQfm_KZKX1FXO8duw
https://www.komora.cz/tiskove-zpravy/
https://www.facebook.com/komora.cz/
https://www.komora.cz/press_release/nez-bude-pozde-billboardy-po-cele-zemi-nabadaji-k-podpore-podnikani/

