DESATERO ZÁKLADNÍCH RAD
PRO PODNIKATELE
Co dělat v době koronavirové pandemie?

1. BUĎTE INFORMOVANÍ
Sledujte relevantní informace na webových stránkách ministerstev, nová nařízení vlády, oficiální portál
pro podnikatele BusinessInfo.cz a webové stránky Hospodářské komory České republiky. Využívejte právních
poraden on-line a informačních linek jednotlivých ministerstev. Kdy jindy než právě nyní využívat služeb svého
právního nebo daňového poradce a externího účetního. Pokud možno denně – situace se stále vyvíjí.

2. HLÍDEJTE FINANCE
Zajistěte co největší objem disponibilních prostředků už dnes: jednejte s bankou, s leasingovým partnerem
o odkladu splátek, jednejte s dodavateli o splátkových kalendářích, pokuste se dojednat dřívější platby u odběratelů
– i za cenu poskytnutí slevy.

3. USCHOVEJTE VEŠKERÉ DOKLADY
Uschovejte si všechny doklady, účty, smlouvy, objednávky, storna od zákazníků nebo dodavatelů, abyste mohli
vyčíslit své ztráty a věrohodně doložit své požadavky na kompenzace. Při rušení zakázek žádejte od dodavatelů
i odběratelů jasné písemné zdůvodnění.

4. MLUVTE SE ZAMĚSTNANCI
Potřebujete důvěru a loajalitu zaměstnanců, domluvte se např. na překlenutí situace dočasnou neplacenou
nepřítomností na pracovišti, prací z domova, případně jednejte se zaměstnanci o splátkování mezd.

5. UDRŽUJTE KONTAKT SE SVÝMI ZÁKAZNÍKY A ODBĚRATELI
I když jim momentálně nemáte co nabídnout, nesmíte je ztratit. Komunikujte se svými zákazníky a odběrateli
prostřednictvím webových stránek nebo e-mailů, aby přesně znali vaše aktuální možnosti.

VÍCE INFORMACÍ A POMOC
NAJDETE NA WWW.KOMORA.CZ

6. MYSLETE O KROK DOPŘEDU
Pružně aktualizujte finanční, výrobní a ekonomický plán s ohledem na měnící se podmínky.

7. NESPOLÉHEJTE, ŽE POMOC PŘIJDE SAMA
Využijte všechny možnosti podpory od státu. Sledujte vyhlašované programy, reagujte rychle a registrujte
se do programů i za cenu, že některé požadované dokumenty dodáte později. V tuto chvíli lze získat
podporu na náhradu mezd – program ANTIVIRUS realizovaný MPSV, bezúročné úvěry programů
COVID I-III realizovaných MPO, daňové odklady a úlevy – liberační balíček MF, odklad a odpuštění plateb
pojistného na zdravotní a sociální odvody nebo jednorázová finanční podpora pro OSVČ.

8. ZDRAVÍ V PRVNÍ ŘADĚ
Myslete na zdraví vaše i vašich zaměstnanců. Jde o zajištění ochranných pomůcek, dodržování
zdravotnických a hygienických doporučení. Lidský kapitál je pro podnikání to nejcennější.

9. VŠECHNO ZLÉ JE K NĚČEMU DOBRÉ
Využijte řešení problémů a praktické zkušenosti z krizové situace k úpravě výrobních i administrativních
a personálních procesů ve své firmě také po odeznění pandemie. Leccos lze řešit digitálně, některé dříve
zaběhnuté postupy lze úplně odbourat.

10. MYSLETE POZITIVNĚ
A snažte si udržet nadhled, sportujte, posilujte imunitu – nejste v tom sami. Rozdělte si úkoly na řešitelné
a neřešitelné. Neutopte se v nich a hleďte do budoucna.

#SpoluToZvladneme
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