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Bezpečnému podnikání pomůže aplikace
Hospodářská komora představila model, jak lze žít
i pracovat s covidem
Hospodářská komora nabídla dnes státu jednání o návratu podnikání do normálu. Podnikatelé se od května chtějí
samoregulovat vlastními pravidly a otevřít své provozovny očkovaným a otestovaným přes aplikaci Bezpečná provozovna.
Devastující zákaz podnikání za situace, kdy se každý den otestuje na bezinfekčnost půl milionu zaměstnanců v podnicích
a zároveň přibývají tisíce plně očkovaných lidí, ztratil význam.

P

odnikatelé proto vyzvali vládu, aby s nimi
otevřela jednání o podmínkách, za kterých
by mohli znovu otevřít své provozovny
od 1. května. Po vládě požadují, aby jim umožnila samoregulaci a také aby se zapojila do vývoje
aplikace, která by potvrzovala bezinfekčnost pro
bezpečnou návštěvu v provozovně.

Fungovat musí samoregulace
„Nevidím důvod, proč by člověk, který je očkovaný
nebo se ráno otestuje v zaměstnání, nemohl večer
zajít na zahrádku na pivo, pro knihu do knihkupectví nebo se nechat ostříhat u kadeřnice,“ uvedl
prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Podnikatelské organizace se proto prostřednictvím Hospodářské komory zapojily do přípravy
aplikace a chtějí s vládou projednat vlastní pravidla
pro bezpečnou návštěvu provozoven. Po státu
požadují, aby těm, kteří se samoregulační pravidla
zavážou dodržovat, umožnil provozovnu otevřít.
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Jako příklad mohou sloužit pravidla označená
jako Bezpečná restaurace, za nimiž stojí mimo
jiné Český svaz pivovarů a sladoven, nebo pravidla

CHCEME PO STÁTU, ABY S NÁMI
JEDNAL O ROZUMNÝCH PRAVIDLECH
PROTO, ABYCHOM DLOUHODOBĚ
A UDRŽITELNĚ MOHLI KONEČNĚ
PO VÍCE NEŽ PO ROCE PODNIKAT.
bezpečného provozu sportovních areálů, bazénů
a saun definovaná Českou komorou fitness. Česká
eventová asociace zase propaguje program Bezpečný event. Podniky a podnikatelé se v nich zavazují,
že budou odpovědně pracovat s rizikem, zpravidla

tím, že nastaví vzdálenost mezi stoly či zákazníky,
omezí počet zákazníků na metry čtvereční a veškeré aktivity budou provozovány řízeně, za zvýšených hygienických podmínek.
„Ani podnikatelé si totiž nepřejí bezhlavé rozvolnění, kvůli kterému by museli za chvíli znovu zavřít.
Chceme po státu, aby s námi jednal o rozumných
pravidlech proto, abychom dlouhodobě a udržitelně mohli konečně po více než po roce podnikat,“
dodává prezident Hospodářské komory. Podnikatelé jsou také připraveni po vzoru zahraničí
v jednotlivých sektorech služeb provést i pilotní
testy, na kterých by se bezpečné fungování provozovny ověřilo.
Problémem ale je, že vláda na konstruktivní
návrhy podnikatelů zatím nijak nereaguje. To je
i případ provozovatelů vnitřních sportovišť, fitness
center, bazénů a saun, což vyústilo v podání jejich
návrhu na zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví zakazujícího jejich provoz.
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APLIKACE BEZPEČNÁ PROVOZOVNA
Pro bezpečný chod vašeho podnikání.
Ať už děláte cokoliv.

OTÁZKY A ODPOVĚDI K APLIKACI BEZPEČNÁ PROVOZOVNA
Odkdy by měla být aplikace dostupná?
Řada expertů hovoří o první polovině května
jako o termínu, kdy by se mohly otevřít například
zahrádky restaurací a možná další služby.
Hospodářská komora usiluje o to, aby mobilní
aplikace mohla být k dispozici v prvních týdnech
května.
Není podmínka testování či očkování či
prodělání nemoci covid-19 pro využití
služeb diskriminační?
Jsou lidé, kteří ze zdravotních důvodů
nemohou vakcinaci podstoupit. Aplikace,
kterou Komora připravuje, počítá s tím, že

Řešení může přinést aplikace
Pomoci s urychlením otevírání provozoven by
přitom mohla mobilní aplikace, v níž by si zákazníci jednak vyhledali ve svém okolí podniky, které
se zavázaly dodržovat pravidla, jež by zároveň
prokazovala bezinfekčnost zákazníka umožňující
vstup do podniku. „Podnikatelé nabízejí státu spolupráci na jejím vývoji. Stát by ale musel mít zájem
se na tomto řešení s podnikateli podílet. Zapojení
státu je nezbytné už jen proto, že aplikace by měla
být propojena s informačními systémy státu,“ poznamenal průkopník v elektronizaci veřejné správy
Zdeněk Zajíček, který stojí za vznikem Czech
Pointů nebo datových schránek.

v provozovně bude možné ověřit potvrzení
nejen o očkování, ale také o provedeném
testování. Ať již na protilátky, nebo
na nepřítomnost viru covidu-19. Konkrétní
podmínky však musí i v tomto případě stanovit
stát v rámci svých protiepidemických opatření.

Jak se mohou prokázat lidé, kteří
nepoužívají chytré mobilní telefony?
Platí, že aplikace si bude umět poradit
i s potvrzením vytištěném na papíře, protože
není možné vyloučit jakkoliv z využívání služeb
zákazníky, kteří nemají nebo nepoužívají chytré
mobilní telefony a aplikace. ■

Hospodářská komora si uvědomuje, že návrat do života musí být opatrný a respektovat vývoj epidemie.
Konkrétní data musí stanovit stát, rolí Komory
pak je koordinovat přípravu pravidel bezpečného
provozu svých členů. Proto byly připraveny návrhy
režimových opatření pro všechny sektory obchodu
a služeb a předány ke kontrole hlavní hygieničce.
„V zásadě vidíme tři cesty. Dva póly – mít zavřeno,
nebo mít otevřeno bez omezení. A otevírat a zavírat
dokola, dokud tady bude covid-19. Jestliže ale
víme, že tady covid-19 v nějaké podobě bude už
napořád, jediným možným řešením je třetí cesta,
mít otevřeno za určitých podmínek provozu,“ říká
Zdeněk Zajíček. Tomu by právě měla napomoci

Cílem aplikace, na níž Hospodářská
komora spolupracuje se společností United
Assistance, je nabídnout zákazníkům
a podnikatelům možnost vytvořit prostředí
vzájemné důvěry a bezpečí nejen v době
mimořádných pandemických opatření.
Přihlášením do této aplikace se podnikatel
zavazuje dodržovat standardy pro provoz
bezpečné provozovny stanovené státem
a profesními společenstvy, jejichž cílem
je zvýšit důvěru a bezpečí zákazníků
a podnikatelů. Zákazníci a podnikatelé
se budou moci vzájemně informovat, že
dodržují a uplatňují opatření, která omezují
nebo snižují riziko nákazy.
Aplikace bude využívat Covid CODE v podobě
QR kódu, který bude vydáván státem nebo
jím pověřenou institucí. Ta bude osvědčovat
skutečnosti o provedeném testování
a očkování, popřípadě o jiných relevantních
zdravotních údajích. Každý zákazník si díky
aplikaci bude moci najít podle mapy a druhu
služby bezpečnou provozovnu ve svém okolí
nebo v místě svého zájmu.

aplikace, na níž Hospodářská komora již pracuje
jako na technologickém nástroji, který by umožnil
činnost všem bezpečným provozovnám. Data,
jejich správa i verifikace a generování odpovídajících QR kódů by samozřejmě byly v rukách státu.
„Počítáme s tím, že přečíst QR kód bude možné
v provozovně prostřednictvím mobilu, tabletu nebo
jiného zařízení, které velmi jednoduše ohlásí, zda
zákazník splňuje podmínky pro vstup do provozovny. Uživatelské rozhraní obratem vyhodnotí oprávněnost vstupu konkrétního klienta pomocí semaforu:
zelená – vstup možný, červená – vstup možný není,“
představuje jednoduchý systém Zdeněk Zajíček. ■
PETR KARBAN
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