Výstupy z jednání vlády 26. 10. 2020


Vláda na své schůzi nakonec prodloužila režim B programu Antivirus (praktické
informace - Jak a kde žádat, kdo bude mít nárok na podporu - jsou vám k dispozici
ZDE). Program bude pokračovat v původní podobě jako dosud, tzn., že příspěvek
bude poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů,
maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance. Podrobnosti naleznete ZDE. Je
pravda, že tak vláda odstranila nejistotu řady firem ohledně toho, jak by měly od
příštího týdne organizovat svůj provoz, mají-li zaměstnance na překážkách v práci.
V uvedeném smyslu je to zpráva pozitivní. Více naleznete v tiskových zprávách ZDE a
ZDE. A pokud jde o náměty HK ČR, které byly zaslány na MPSV před přípravou
prodloužení programu, jsou ZDE. Ze zkušenosti členů prezident HK ČR doporučuje
důsledné dodržování termínů pro zasílání odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a
to nejen těch daných zákonem, ale hlavně termínů podle podmínek programu
Antivirus.

 Ministryně financí předložila vládě rozšíření generálního pardonu představeného v
rámci tzv. Velkého liberačního balíčku (možnost uhradit DPH splatnou v říjnu,
listopadu a prosinci až 31. 12. 2020 bez úroku z prodlení, zrušení letošních záloh na
daň silniční a poslední letošní zálohy na daň z příjmů a také daňovou úlevu na DPH
v případě darování vybraného zboží a služeb). Podrobnosti již platného ministerského
rozhodnutí lze nalézt ve Finančním zpravodaji číslo 25/2020 ZDE (soubor PDF
v dokumentech ke stažení).
 Vláda přijala další opatření omezující maloobchodní prodej a poskytování služeb, a
to od 28. 10. 00:00 hod. Zpřísnila podmínky pro farmářské trhy a stánkový prodej
(omezení se týká sortimentu – v zásadě jen potraviny, vzdálenosti stánků, počtu osob
a zákazu konzumace na místě), další omezení se týká prodejní doby, která je
omezena na pondělí až sobotu (s výjimkou čerpacích stanic, lékáren a některých
dalších) od 5:00 do 20:00 hod. Podrobnosti a další speciální opatření pro některé
provozovny (např. květinářství, lázně) najdete ZDE.
 Vedle těchto opatření vláda přijala i neméně důležité usnesení ohledně omezení
volného pohybu osob, které se dotkne nejen podnikatelů, ale všech osob. V zásadě
je zcela zakázán volný pohyb osob mezi 21:00 a 5:00 hod. (s výjimkou např. cest do
zaměstnání nebo cest z důvodu ochrany života a zdraví), stále přitom zůstává platnost
omezeného volného pohyb osob i mezi 5:00 a 21:00 hod. Pro zaměstnavatele vedle
již dříve vydaných doporučení vláda nařizuje, aby v případech, kdy je to možné,
zaměstnavatelé využívali práci na dálku (home office). Podrobnosti naleznete ZDE.
 Výstupy z mimořádného jednání vlády 27. 10. 2020:
 Vláda rozhodla, že požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu
do 3. prosince. Poslanci by pak měli o prodloužení rozhodnout v pátek 30. října.

 Kabinet také schválil návrh na rozšíření dotačního programu Covid – Nájemné Výzva
2 o další provozy, které byly nově postiženy omezením či zákazem činnosti
v souvislosti s dalším omezením maloobchodu a služeb, jež vláda schválila s účinností
od středy 28. října. O refundaci 50 procent nájemného za tři měsíce by si tak mohli
požádat například i provozovatelé prodejen nábytku, koberců, sázkových kanceláří či
někteří prodejci na tržnicích.
Kompletní výsledky jednání vlády dne 27. 10. 2020 si můžete přečíst ZDE.
 Česká bankovní asociace vzala na vědomí požadavek Hospodářské komory na
prodloužení splátkového moratoria, který vzešel z vašich podnětů. Prezident HK ČR, že
bankovní domy naplní příslib na upravení vzájemných vztahů se svými klienty, aby jim
pomohly překlenout dočasné problémy a udržet jejich podnikání do doby, než se jejich
situace zlepší. Snahou je tak pomoci podnikatelům z řad osob samostatně výdělečně
činných a firmám, kterým vláda uzavřela provozovny či omezila jejich podnikatelskou
činnost. Banky jim upraví splátkové kalendáře nebo umožní čerpat další prostředky na
provoz. Více informací si můžete přečíst ZDE.
 Hospodářská komora sleduje situaci kolem možného plošného testování a zavedení
povinnosti testovat své zaměstnance. V případě zavedení povinného testování HK ČR
očekává, že bude alespoň částečně hrazeno státem. Pro zachování provozu klíčových
průmyslových podniků, ale i zdravotních služeb je třeba urychleně zavést do praxe tzv.
antigenní testy. Postoj HK ČR k této otázce najdete ZDE.
 Vzhledem k četnosti dotazů a podnětů HK ČR obnovila bezplatnou poradnu pro
podnikatele. Nabídku na spolupráci okamžitě opět přijaly partnerské právní kanceláře
ARROWS, Becker & Poliakoff, HAVEL & PARTNERS, Frank Bold Advokáti, MELKUS
KEJLA & PARTNERS, AK Němec, Bláha & Navrátilová, PRK Partners, VIA IURIS, AK
VINDICTA i společnost NEWPS.CZ, která poskytla technologické řešení a celou poradnu
spravuje.
Více informací k poradně naleznete na webových stánkách.
 Na komorovém webu jsou nadále pravidelně publikovány informace k přeshraničnímu
pohybu. Poslední aktualizace proběhly u těchto zemí: Slovensko, Německo a Norsko.
 Řada našich členů informuje o využívání moderních technologických řešení v boji
s koronavirem ve své firmě. Z uvedeného důvodu jsme se rozhodli rozšířit stránku na
komorovém webu s přehledem technologií, které přispívají k dodržování hygienických
pravidel či pomáhají v detekci potenciálně infikovaných osob.
 Hospodářská komora podporuje jak stanovisko České eventové asociace k vládním
kompenzačním programům a opatřením k omezení šíření nákazy, tak výzvu největších
železničních dopravců k plošnému dočasnému prominutí poplatků za využívání
železnice. Bližší informace k žádosti o podporu osobní železniční dopravy si můžete
přečíst ZDE.

 Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru - můžete také
průběžně sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či na facebookovém
profilu.
Zajímavé informace pro živnostníky publikuje také Deník.cz

