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Výzva ke zmírnění ekonomických dopadů na podnikatele, firmy i 

zaměstnance 

Vážení volení zástupci Parlamentu České republiky,  

vážení představitelé vedení Olomouckého kraje,  

evidujeme množství požadavků, podnětů a témat od podnikatelů a firem z našeho 

regionu. Pokusili jsme se vše zjednodušit a shrnout do následujících bodů a žádáme 

vás, abyste témata, u kterých máte přímé pravomoci, okamžitě řešili a ostatní vzali 

v potaz při vašich dalších aktivitách. Nedovolme koronaviru na dlouhá léta poškodit 

dlouho budovanou českou ekonomiku, tradiční průmysl a v důsledku také rozvoj 

regionu, České republiky i životní podmínky našich spoluobčanů. Již nyní je množství 

firem na hranici samotné existence. Není to dáno jejich nepřipraveností či nestabilitou, 

ale zcela objektivními faktory a přímo opatřeními souvisejícími s vyhlášeným 

nouzovým stavem.   

TOP PRIORITY 

Regionální témata:  

 Žádáme zlepšení systému, jak dostat materiál či zboží z a do izolované oblasti 

Litovelska a Uničovska. Současně i v této věci prosíme o oficiální 

informovanost směrem k naší komoře, která odpovídá na množství dotazů 

podnikatelů a firem – ty v regionu zastupujeme.    

 Žádáme informaci, zda existují nějaké výhledy, scénáře, do kdy pravděpodobně 

bude oblast izolovaná a za jakých okolností lze opatření zmírnit atp. I to pomůže 

firmám v rámcovém plánování, opatřeních a dalších přípravách.  
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Celostátní témata:  

 Firmy potřebují akutně řešit zejména cash flow, k tomu je nutné několik kroků.   

 Ihned vyřešit odložení zálohy na daň z příjmu a zálohy na sociálním pojištění 

na straně zaměstnance i zaměstnavatele po dobu zákonných překážek na 

straně zaměstnavatele a tyto zálohové platby odpustit. Při případných 

odkladech záloh (a doplatků za rok 2019) dlouhodobě rozmělnit následné 

splácení do více splátek.  

 Aktivněji apelovat na banky ohledně dlouhodobějších odkladů splátek úvěrů, 

půjček a toto rozmělnit déle v čase. Stejně tak nabízet rozumnou pomoc. 

Ideálně přijmou generální moratorium pro všechny firmy (odložit splátky 

jistin např. na rok, ponechat splátky úroků).   

 Ihned řešit kompenzaci mezd zaměstnanců na zákonných překážkách – 

aktuálně chybí jednoduchá, jasná a závazná metodika k čerpání kurzarbeitu 

od Úřadů práce; programu MPSV Antivirus.  

 Zatím se neřeší podpora krytí fixních nákladů společností (nájem, energie 

atp.). Podpora nyní směřuje „jen“ na mzdy a úvěry (a to ještě ne vždy jasně 

a rychle).  

 Nájemci nejen v obchodních centrech např. musí platit nájmy, obchodní centra 

či majitelé objektů ale mají zase své závazky a toto neumí odpustit – velký 

problém. Viz tedy výše uvedená podpora fixních nákladů.  

 Odklad daňového přiznání a přehledů pojistného na sociálním a zdravotním 

pojištění za rok 2019 (odklad, nikoliv prominutí sankce za pozdní dodání)  

 Bezúročně pokrývat pohledávky po splatnosti více jak 14 dnů bankami po 

dobu alespoň jednoho roku, současně odvádění DPH jen ze zaplacených 

faktur.  

 Firmy mají mnohdy složité výrobní linky, které vyžadují servis zahraničními 

techniky – kdy a jak bude povolený vstup do ČR vybraným specialistům?  
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 Stejně tak v průmyslu, stavebnictví, je množství zaměstnanců ze Slovenska, 

Ukrajiny a dalších zemí. Toto je třeba řešit.  

 Pokud jsou validní informace, že stát, při kompenzaci mezd, již znemožní 

domáhat se náhrady škody, považujeme toto za nešťastné. Toto v budoucnu 

může vyvolat mnoho sporů, které povedou podnikatelé se státem. 

 Půjčky nevyřeší problémy. Někde mohou pomoci, nesmí být však žádost 

administrativně složitá. Podnikatelský úvěr COVID – pokud bude proces tak 

administrativně náročný, snižuje to celkovou dostupnost i efektivitu. Objevují se 

již i poradenské firmy, které nabízí, že za úplatu toto zadministrují.   

DALŠÍ  

 Žádáme, aby Vláda České republiky sdělovala informace jasně, stručně, 

závazně – podnikatele nezajímá paragrafové znění a dlouhé texty (či politické 

proklamace). Potřebují vědět, co bylo přijato, jaký to má přesně dopad, jak 

se dle toho zařídit, kde lze případně žádat, kdo a co bude hradit atp.  

 Žádáme, byť se o to například Hospodářská komora České republiky intenzivně 

snaží, aby i stát komunikovat témata a opatření týkající se podnikatelů a 

firem na jednom centrálním místě a podnikatel tak nemusel složitě hledat 

informace napříč ministerstvy. Platí výše uvedené, ať je obsah sdělován 

v jednoduché podobě.   

 Uvítali bychom větší právní předvídatelnost a konkrétní kroky pro záchranu 

podnikatelských subjektů.  

 Vyvarovat se šíření obav nad rámec nutného – nedůvěra a negativní signály 

mohou dále zabrzďovat naši ekonomiku.  

 Deklarovat podporu běhu výroby, eliminovat (psychologické) obavy lidí pracovat 

při dodržování hygienických opatření.  

 Omezit přerozdělování – nemá smysl peníze nejprve vybrat a poté je 

přerozdělovat, resp. v různých podobách „vracet“ atp. Efektivnější je peníze co 
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nejvíce nechat podnikatelům a firmám.  

Další a oficiální informace ze strany celostátní Hospodářské komory ČR (včetně 

souhrnu dalších požadavků) lze nalézt na webu www.komora.cz/koronavirus  

Předem děkuji za věnování pozornosti zaslané výzvě. Současně věřím, že obdržím 

zpětnou vazbu a reakce.  

 

S úctou a pozdravem 

PhDr. Radim Kašpar, MBA    

Ředitel OHK Olomouc 

kaspar@hkol.cz 

+420727923131 

Rozdělovník:  

 Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje 

 Poslanci Parlamentu České republiky zvolení za okres Olomouc 

 Senátoři Parlamentu České republiky zvolení za okres Olomouc  

 Hospodářská komora České republiky  

PŘÍLOHA:  

Dílčí a ryze konkrétní dotazy, příklady 

 Bude osobní – smluvní přepravě udělena výjimka na cesty do zahraničí? Kdy a za 

jakých podmínek?   

 Například soukromé školky nebyly zavřeny nařízením. Panují však obavy rodičů a 

školky jsou tak de facto prázdné. Rodiče ale nemají nárok na ošetřovné, školky 

současně považují na nemorální požadovat školkovné. Je pro tyto školky nějaká 

podpora (školky musí platit fixní náklady – mzdy, nájmy a další).  
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 Jak je možné, že stát např. neumožní pohyb zaměstnanců ze Slovenska a například 

Ředitelství silnic a dálnic není ochotno toto zohlednit a považuje po zhotovitelích 

dodržování termínů s hrozbami sankcí. Tedy je to v tomto případě tentýž stát, který 

něco znemožní a tentýž stát prostřednictvím ŘSD, který vyžaduje něco, co předtím de 

facto znemožnil. Stejně tak v některých technologiích ve stavebnictví není možné 

používat roušky, ŘSD by měla jít příkladem a toto reflektovat.  

K zamyšlení do budoucna:  

 Česká republika by měla více podporovat moderní technologie, nanotechnologie, 

inovace.  

 Stát by měl objektivně vyhodnotit svou ekonomickou a materiální závislost 

v nejrůznějších oblastech a minimálně v těch strategických budovat svou 

soběstačnost.  

 Situace možná nahrává k opětovnému zavedení branné výchovy.  

 Bude potřeba zemi dále rozvíjet, opět zde bude velký apel na rychlost stavebního 

řízení.  

 Stále se ukazuje, že byrokracie snižuje naši akceschopnost.  

 Musíme klást důraz na efektivní hospodaření státu a optimalizace počtu úředníků.  

 Agenda veřejných zakázek – podpora českých firem, kvalitní české produkty versus 

levné čínské (zahraniční) produkty různé kvality – levná asijská konkurence 

neumožňuje mnohdy domácím firmám větší investice do digitalizace, robotizace – 

globalizovaná past.  
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