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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Hospodářská komora navrhuje prodloužení covid 

programů a zvýšení kompenzace živnostníkům z 500 na 

1000 korun denně 

Praha, 14. prosince 2020 – Zástupci Hospodářské komory o víkendu jednali s 

vicepremiérem, ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem a ministryní 

pro místní rozvoj Klárou Dostálovou o úpravě kompenzačních programů pro 

podnikatele. Ti své návrhy na podporu české ekonomiky představili také na 

dnešním jednání tripartity.  

„Řada podnikatelů již vyčerpala veškeré rezervy a současná epidemická situace, 

bohužel, přinese další omezování ekonomiky a riziko dalšího propouštění. Během 

víkendu jsme intenzivně jednali s představiteli vlády a téma podpory ekonomiky bylo 

hlavním bodem dnešní tripartity. Vzhledem k tomu, že vláda dnes rozhodne o dalším 

uzavření řady sektorů ekonomiky, považujeme za klíčové, aby zároveň dnes schválila 

jasné podmínky další pomoci. Za klíčové považujeme prodloužení programů 

Antivirus A+ a B po celou dobu platných omezení provozů a obnovení programu 

Antivirus C, tedy odpuštění odvodů sociálního pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. 

Zároveň prosazujeme, aby se na stejnou dobu prodloužil program Covid-nájemné 

pro všechny uzavřené podniky bez dosavadních omezení a dokončily se 

rozpracované programy, jako je např. Covid-veletrhy. Nejvíce postižené obory jako 

je gastronomie, cestovní ruch a jejich dodavatelé musí mít šanci přežít současnou 

situaci a rozšíření programů pomoci tomu musí odpovídat,“ poznamenal viceprezident 

Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. 

Hospodářská komora zároveň prosazuje zvýšení kompenzačního bonusu pro 

živnostníky na 1 000 Kč z dnešních 500 Kč denně. 

„To vše přitom vnímáme jen jako dočasné řešení pro novou vlnu uzavření. Čas do 

konce roku by se měl využít k tomu, abychom společně připravili spravedlivý a 

systémový kompenzační program pro všechny zasažené podniky ve výši 80 % 

obratu,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.  

Hospodářská komora již v listopadu doporučila vládě, aby provedla revizi 

poskytované podpory podnikům a zajistila spravedlivý systém pomoci postiženým 

sektorům, například po vzoru Německa. Rozdíly ve způsobu podpory podnikatelů totiž 

mohou být také jedním z důvodů, proč růst české ekonomiky výrazně zaostává za 

ostatními zeměmi. ČR se zařadila k zemím s nejpomalejším růstem ekonomiky ve 

třetím čtvrtletí, pomaleji se zotavuje už jen ekonomika Litvy. Německo přitom podnikům 

poskytuje kromě Novemberhilfe překlenovací podporu fáze II pro období září až 

prosinec nazvanou Überbrückungshilfe, zároveň chystá třetí fázi podpor pro období 
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leden až červen 2021. Všechny podpory přitom kompenzují podnikům ztráty 

podle obratu. 

Miroslav Diro  

Tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového oddělení 

Hospodářská komora České republiky 

M: +420 724 613 088 

diro@komora.cz • www.komora.cz 

 

mailto:diro@komora.cz
http://www.komora.cz/

