Souhrn podnětů od společenstev HK ČR
Název společenstva

Kategorie podnětu

Podnět

Stav řešení

Asociace autoškol*

prodloužení profesního/zákonného
oprávnění k výkonu práce

vyřešit konec platnosti profesní způsobilosti řidičů a zajistit možnost
školení i za zpřísněných podmínek

předáno MPO

Asociace autoškol*

prodloužení profesního/zákonného
oprávnění k výkonu práce

prodloužit lhůtu pro opakování zkoušky z odborné způsobilosti řidiče

předáno MPO

Asociace autoškol*

prodloužení profesního/zákonného
oprávnění k výkonu práce

umožnit autoškolám provést přezkoušení z odborné způsobilosti pro
řidiče vč. dopravně psychologického vyšetření

předáno MPO

Asociace českého tradičního obchodu

ochranné pomůcky

zajistit dostatečné množství ochranných pomůcek pro prodavačky
(rukavice, dezinfekce, respirátory)

předáno MPO

Asociace hotelů a restaurací

daně, sociální a zdravotní pojištění

dočasně prominout odvod daní podnikatelům v cestovním ruchu

předáno MPO/MF

Asociace hotelů a restaurací

daně, sociální a zdravotní pojištění

vyřešit placení sociálního a zdravotního pojištění

pro OSVČ přijaty zákonné úpravy, pro zaměstnavatele v řešení,
podnět předán vládě

Asociace hotelů a restaurací

program Antivirus

kompenzovat mzdy zaměstnancům z uzavřených provozů

vláda schválila návrh program ochrany zaměstnanosti Antivirus

Asociace jazykových škol*

náhrada škody

v malých s.r.o., bývá majitel současně i jednatel - je potřeba
kompenzovat ze strany vlády ušlý příjem i jim

předáno MPO

Asociace nanotechnologického průmyslu

výběrová
řízení na pořízení strategických
výrobků

v zájmu národní bezpečnosti vytvořit legislativní
předpoklady k podpoře trvalé tuzemské výroby strategických výrobků;
předáno MPO
u těchto produktů je třeba ve výběrových řízeních ustanovit jako
základní podmínku výrobu na území České republiky

Asociace péče o seniory

ochranné pomůcky

zařadit Asociace péče o seniory do národního distribučního plánu pro
rozdělování ochranných pomůcek

řešeno v rámci aktivit ministerstva zdravotnictví o zajištění
ochranných pomůcek pro domovy pro seniory

Asociace poskytovatelů personálních služeb

program Antivirus

zařadit do programu Antivirus i legální agentury práce

předáno MPO

Asociace prodejců použitých automobilůautobazarů*

výjimky z opatření

zařazení prodeje s ojetými vozy mezi výjimky, které mohou i nadále
poskytovat svoje služby za zajištění všech hygienických opatření

předáno MPO

Asociace prodejců použitých automobilůautobazarů*

daně, sociální a zdravotní pojištění

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených program Antivirus

odložení povinných plateb, tedy daní, pojistného PSSZ a zdravotního
pojištění na dobu 6 měsíců po skončení nouzového stavu nebo předáno MPO
rozložení těchto plateb do splátkového kalendáře na dobu 12 měsíců
upravit program Antivirus tak, aby z něho mohlo být čerpáno také na
provozy, které čerpají jiné příspěvky ze strany státu, a to např. dle
zákona č. 435/2004Sb. §78 příspěvek na pracovní místo OZP

předáno MPO

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených

zaměstnávání osob se zdravotním
postižením

požádat MPSV, aby veřejně deklarovalo, že přizpůsobí režim podpory
zaměstnavatelů využívající podpory dle §78 a §78a krizové situaci

předáno MPO
Daňové přiznání na daň z příjmů (fyzické i právnické osoby) a
vyúčtování srážkové daně lze podat a zaplatit až do 1. 7. 2020.
Nebudou uplatňovány žádné sankce - viz příloha usnesení vlády 225.
Zálohy na daň z příjmu - vláda schválila návrh na prominutí červnové
zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob, a to automaticky
bez žádosti. Předpokládáme, že Parlament návrh schválí. Březnové
zálohy na daň z příjmu by měly být prominuty na základě individuální
žádosti. Vzor žádosti naleznete zde - https://www.komora.cz/vzorynejaktualnejsich-zadosti-ke-stazeni/

ATOK - Asociace textilního-obuvnickéhokožedělného průmyslu

daně, sociální a zdravotní pojištění

nesankcionovat zpožděné platby všech daní

ATOK - Asociace textilního-obuvnickéhokožedělného průmyslu

daně, sociální a zdravotní pojištění

zastavit odvody daní, zdravotního a sociálního pojištění, rozložení
vzniklého dluhu na 12-18 měsíců bez sankce

předáno MPO

ATOK - Asociace textilního-obuvnickéhokožedělného průmyslu

e-neschopenky

jasně definovat důvod pracovní neschopnosti při karanténě

předáno MPO

ATOK - Asociace textilního-obuvnickéhokožedělného průmyslu

ochranné pomůcky

zajistit dostatečné množství testování na COVID-19 (i za úhradu)

v řešení - neustále se navyšuje počet laboratoří, které mohou
testovat. Je možné si test i zaplatit (pokud nemám doporučení
hygienika) - cena do 3 tisíc.

ochranné pomůcky

zajistit dostatečného množství ochranných pomůcek

v řešení - ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví řeší
průběžně (dodávky z Číny). HK ČR ve spolupráci s MONTEM možnost objednání ochranných zdravotnických pomůcek https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/ochranne-pomucky/

přeshraniční problematika

zajistit průběžné dodávky zboží přes hranice

v řešení - kamionová doprava má výjimku, předáno MPO

zaručené mzdy

zrušit poskytování 120% zaručené mzdy Ukrajincům

předáno MPO

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů

výjimky

dočasně ustoupit od povinnosti vyhlašovat výběrová řízení pro školy a
zajistit možnost jejich údržby v době nepřítomnosti dětí

u veřejných zakázek platí výjimka jen pro ochranné pomůcky a jiný
zdravotnický materiál

Cech mechanických zámkových systémů

výjimky z opatření

zahrnout do výjimek z opatření vlády nouzové otvírací služby, služby
montáže/opravy/výměny mechanických zábranných prostředků

platí výjimka pro opravy, údržbu a instalace strojů a zařízení pro
domácnost (myčky, pračky), sklenářství, instalatérství

Česká asociace LPG

ochranné pomůcky

zajistit dostatečné množství ochranných pomůcek pro obsluhu
čerpacích stanic, řidiče autočistíren, rozvozových vozů a dalších

předáno MPO

Česká asociace společností finančního
poradenství a zprostředkování

daně, sociální a zdravotní pojištění

odpustit platby OSVČ za sociální a zdravotní pojištění po dobu trvání
pandemie

ohledně záloh a pojistného na sociální pojištění OSVČ byl přijat zákon,
který promíjí zcela zálohy splatné v období březen až srpen 2020

ATOK - Asociace textilního-obuvnickéhokožedělného průmyslu

ATOK - Asociace textilního-obuvnickéhokožedělného průmyslu
ATOK - Asociace textilního-obuvnickéhokožedělného průmyslu

Česká komora fitness

DPH

snížit sazbu DPH pro oblast poskytování a provozování tělovýchovných
předáno MPO/MF
služeb

Česká komora fitness

výjimky z opatření

zahrnout do výjimek z opatření vlády oblast poskytování a provozování
předáno MPO
tělovýchovných služeb za zajištění všech hygienických opatření

Česká komora loterního průmyslu

daň z hazardních her

odklad daně z hazardních her za první čtvrtletí

Česká komora loterního průmyslu

odložení sankcí

Česká obuvnická a kožedělná asociace*

výjimky z opatření

Česká svářečská společnost

prodloužení zákonného/profesního
oprávnění k výkonu práce

prodloužit platnost svářečského oprávnění o 4 měsíce

předáno MPO

Česká unie školního plavání

náhrada škody

nahradit finanční výpadek plaveckým školám za povinnou výuku
plavání žáků ZŠ a za další neuskutečněné aktivity

předáno MPO

Český klub bezpečnostních služeb

výjimky z opatření

zahrnout do výjimek z opatření vlády zásahová vozidla dohledových a
poplachových přijímacích center a pracovníky ostrahy osob a majetku

předáno MPO

Elektrotechnický svaz český

DPH

zavést pravidlo placení DPH jen ze zaplacených faktur

v řešení - požadavek předán ministerstvu financí

Elektrotechnický svaz český

druhotná platební neschopnost /
podpora státu

požádat stát, aby vyzval velké firmy k placení faktur svým menším
dodavatelům

předáno MPO

Elektrotechnický svaz český

financování

poskytnout každému obyvateli ČR jednorázovou dávku ve výši
10.000Kč

v řešení pro OSVČ - ministerstvo financí připravuje právní úpravu;
předpokládána částka je 15.000Kč

Elektrotechnický svaz český

financování

zavést poskytování jednoduchých úvěrů bez byrokratických překážek
(typicky potvrzení o bezdlužnosti)

řešeno s MPO - COVID II

Elektrotechnický svaz český

výjimky

zajistit možnost provedení údržby škol v době nepřítomnosti dětí

předáno MPO

Sdružení automobilového průmyslu

přeshraniční problematika

zvýšit počet hraničních přechodů, zvýšit flexibilitu procedur na
hraničních přechodech

v řešení - situace u pendlerů je velmi proměnlivá i s ohledem na
okolní státy. Konkrétně zde https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzvpendleri.aspx, mění se každý den

Sdružení automobilového průmyslu

přeshraniční problematika

umožnit vstup zahraničních odborníků na území ČR (např. pro zajištění
předáno MPO
opravy speciálních strojů apod.)

Sdružení kadeřníků Esthete author*

výjimky z opatření

zahrnout do výjimek z opatření vlády provoz kadeřnických salónů za
zajištění všech hygienických opatření

odložení veškerých sankcí uvalených na legální provozovatele
hazardních her v letošním roce a pozastavení stávajících správních
řízení
zahrnout do výjimek z opatření vlády prodej obuvi

předáno MPO

předáno MPO
předáno MPO

předáno MPO

Sdružení provozovatelů veřejných bazénů,
wellness center, saunových provozů, sportovních
center, fitness a jiných sportovních aktivit a
program Antivirus
partnery společnosti MultiSport Benefit,s.r.o. a
také skupinu wellness
hotelů*

od 1. dubna zachovat zaměstnancům 70 až 80 % mzdy, kterou by z celé
části hradil stát
předáno MPO
včetně odvodů; náklady společností od 1. dubna musí být na mzdy
nulové.

Sekce kulturního a kreativního průmyslu

daně, sociální a zdravotní pojištění

zavést opatření pro zmírnění dopadů pro OSVČ (odvod SP a ZP,
odložení odvodů daní), zavedení bezúročných půjček

pro OSVČ byl přijat zákon ohledně záloh a pojistného na sociální
pojištění, který promíjí zcela zálohy splatné v období březen až srpen
2020; dále ministerstvo financí připravuje pro OSVČ právní úpravu;
předpokládaná částka je 15.000Kč

daně, sociální a zdravotní pojištění

pozastavit placení jakýkoliv plateb státu

částečně řešeno pro OSVČ (sociální, zdravotní), další je v řešení

náhrada škody
výjimky z opatření

nahradit škody pro knižní průmysl
zahrnout do výjimek z opatření vlády knihkupectví

předáno MPO
předáno MPO

Svaz chemického průmyslu

financování

zajistit pokud možno bezúročné půjčky k financování provozů

ministerstvo financí akceptovalo požadavek - COVID II https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

Svaz chemického průmyslu

prodloužení zákonného/profesního
oprávnění k výkonu práce

prodloužit platnost všech zákonných školení a technických kontrol

STK mají výjimku - mohou mít otevřeno, předáno MPO

Svaz chemického průmyslu

výjimky

rozšířit výjimku v servisu kritické infrastruktury pro "servisní služby pro
předáno MPO
chemické obory" při vstupu zahraničních odborníků na území ČR

Svaz chemického průmyslu

přeshraniční problematika

apelovat na státy V4, aby udržely minimální zbožovou výměnu

předseda vlády jedná o společném postupu s lídry EU

Svaz chemického průmyslu

výjimky

dočasně zařadit vybraná odvětví do kritické infrastruktury

předáno MPO

Svaz chemického průmyslu

program Antivirus

zavedení skupiny C: podporu ve výši 50% z vyplacených mezd uplatnit
na zaměstnance, kteří zabezpečují provoz ve firmách s nepřetržitým
předáno MPO
provozem, kterým poklesla výroba o více než 30%.

Svaz výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů
a zařízení*

přeshraniční problematika

udělení výjimky pro překročení hranic ČR servisním technikům a
zahraničním servisním technikům

Unie filmových distributorů

náhrada škody

nahradit škodu pro filmový průmysl, poté podporovat kulturní aktivity předáno MPO

Unie filmových distributorů

podpora státu

podpořit ze strany státu problematiku řešení placení nájmů - stát by
měl apelovat na pronajímatele, aby byl vstřícný k nájemcům a vyzvat
je, aby posečkali s placením nájemného

řeší ministerstvo financí, některé obce již takový postup avizují,
předáno MPO

Unie filmových distributorů

program Antivirus

kompenzovat mzdy zaměstnanců v uzavřených provozech kin a
distributorů

řešeno programem Antivirus - vládní program na ochranu
zaměstnanosti

SIMAR - Sdružení agentur pro výzkum trhu a
veřejného mínění
Svaz českých knihkupců a nakladatelů
Svaz českých knihkupců a nakladatelů

předáno MPO

Unie kosmetiček

DPH

snížit sazbu DPH pro poskytování kosmetických služeb

předáno MPO

Unie kosmetiček

program Antivirus

kompenzovat mzdy pro zaměstnance OSVČ

řešeno programem Antivirus - vládní program na ochranu
zaměstnanosti

*tato společenstva nejsou začleněna v HK ČR
Stav k 1.4.2020 k 9:00 hod.

