
Jak byste shrnul roli Hospodář-
ské komory? Co to vlastně je?

Část veřejnosti si stále 
myslí, že komora je něco 
jako přidružená společnost 
ministerstva průmyslu. Tak 
to ale není, nejsme státní or-
ganizace. Jsme na státu zcela 
nezávislí, nebereme od něj 
žádné dotace. Členství u nás 
je dobrovolné, do činnosti ko-
mory se v tuto chvíli zapojuje 
asi 25 tisíc podnikatelů. Jsou 
to malé i větší firmy, drobní 
i střední podnikatelé a živ-
nostníci, ale i velké podniky. 
Druhou část naší členské 
základny tvoří řemeslné cechy 
a profesní svazy a asociace. 
Naší výhodou je regionální síť 
komor po celé zemi. Pomáhá-
me podnikatelům v krajích při 
jejich kontaktu s místní nebo 
krajskou reprezentací, s nedo-
statkem pracovníků, s podpo-
rou exportu, se vzděláváním 
zaměstnanců. Zastřešující 
organizací je Hospodářská 
komora ČR se sídlem v Praze 
a jejím hlavním cílem je jednat 
s vládou, parlamentem, s od-
bory, s politickými stranami, 
ale i se zahraničními partnery, 
a také připomínkovat rozho-
dování o hospodářské politice, 
změnu zákonů nebo státní 
rozpočet. V dobrém slova 
smyslu za podnikatele ‚lobbu-
jeme‘, někdy i tvrdě bojujeme.

A co dělá prezident komory? 
Může něco ovlivnit?

Rolí prezidenta je především 
reprezentovat komoru nave-
nek, jak mediálně, tak profe-
sionálně. Musí to být člověk, 
který rozumí makroekonomii 
a hospodářské politice, zároveň 
však musí znát konkrétní pro-
blémy podnikatelů, záludnosti 
legislativy nebo daňového 
a odvodového systému, aby 
mohl zastupovat zájmy členské 
základny. A také reprezentuje 
komoru v zahraničí, já jsem 
viceprezidentem naší za-
střešující evropské organizace 
Eurochambres.

Máme za sebou rok a půl s co-
videm. Jak hodnotíte současný 
stav ekonomiky?

Samozřejmě nastal hospo-
dářský pokles, země ekono-
micky utrpěla, ztráty jsou 
však srovnatelné s ostatními 
evropskými zeměmi. Na řadu 
zemí ve světě dopadl covid 
daleko víc. 

Ekonomika se nezhroutila, 
ale trápí ji různé problémy. 
Nejvíc nedostatek lidí na trhu. 
Neplatí to pro všechna odvětví, 
ale i tak to způsobuje další pro-
blém, tlak na růst mezd. Vzrost-
la inflace, způsobená hlavně 
zdražením všeho, co se pro 
výrobu u nás dováží, a naruše-
ním globálních dodavatelských 
řetězců. Až na čtvrté místo kle-
sl bod, který do covidu všichni 
podnikatelé uváděli jako hlavní 
překážku, a to administrativní 
problémy a byrokracie.

Co podle vás vláda za dobu co-
vidu udělala dobře a co špatně?

Začátek byl těžký, všechny 
vlády se teprve učily. U nás je 
velmi sebevědomá vláda v čele 
s velmi sebevědomým premié-

rem, která říkala, jak to všech-
no zvládnou, a pak vše bylo 
složitější, než si myslela. První 
úvěrové programy kolabovaly 
kvůli špatné administrativní 
přípravě, zpočátku vše trvalo 
příliš dlouho, některá opatření 
ohledně testování a očkování 
byla taky chaotická. Když si 
přečtete francouzské nebo brit-
ské noviny, podnikatelé tamní 
vlády sice také kritizovali, ale 
většina zemí přijala mnohem 
jednodušší podpůrné programy, 
které fungovaly hned. U nás 
ze začátku vláda nastavila 
programy velmi komplikovaně, 
měla strach, že podnikatelé 
budou podvádět a že se tak sve-
zou i ‚černí pasažéři‘. V tomto 
případě ale měla mít před-
nost rychlost a jednoduchost 
pomoci a následně mohla být 
uplatněna přísná kontrola. 

Během druhé poloviny 
loňského roku však vláda pod-
mínky podpory změnila a ty 
poslední programy z letošního 
jara už přijatelným způsobem 
fungovaly, bylo to však i díky 
našemu velkému tlaku.

Jak dopadl covid na práci 
komory? V čem jste mohli 
podnikatelům pomoci?

Hned od prvního lockdownu 
naši zaměstnanci z centrály 
i regionálních komor praco-
vali i o víkendech, připravo-
vali elektronický servis s co 
nejrychlejšími informacemi 
o krocích vlády. A to i na začát-
ku, kdy vládní rozhodnutí byla 
chaotická. Každou noc jsme 
například vydávali informační 
newsletter. Organizovali jsme 

ankety mezi našimi členy, 
abychom zjistili, jaké formě 
pomoci od státu dávají před-
nost, jaké dopady na ně různá 
opatření vlády mají. Vytvořili 
jsme robustní elektronickou 
poradnu, která za dobu pande-
mie vyřídila víc než pět tisíc 
dotazů. Někteří podnikatelé se 
s námi dřív o naší práci občas 
dohadovali, nyní však práci 
komory velmi oceňují, velmi 
nám děkují a obraz komory se 
v jejich očích podstatně změnil. 

Snažili jsme se donutit 
vládu, aby pomoc byla ad-
resná, aby každý podnikatel 
věděl, že je to pro něj. Za druhé 
jsme ve spolupráci s dalšími 
podnikatelskými organizacemi 
prosadili kompenzační bonusy. 
Tlačili jsme v diskusi s hygie-
niky i na to, aby vláda opat-
ření nepřeháněla a raději už 
v souladu s veřejným míněním 
ekonomiku otevřela. Prosadili 
jsme rychlejší odpisy hmot-
ného majetku a nakonec jsme 
s ministerstvem průmyslu 
a obchodu vydobyli nejjedno-
dušší podpůrný program, který 
měl zprvu odvozovat kompen-
zace z poklesu obratu. To se 
nám nepovedlo, ale nakonec se 
to odvozovalo aspoň z objemu 
ztráty. 

Kterým sektorům komora 
pomohla nejvíc?

Hodně jsme pomohli 
službám, zavřeným obcho-
dům, hotelům, restauracím, 
každý pátek jsme organizovali 
velkou videokonferenci, které 
se zúčastnilo 50 až 70 lidí. 
Zvali jsme tam ministry, hlavní 

hygieničku, epidemiology jako 
Maďara nebo Prymulu. Pomá-
hali jsme i resortům zimních 
sportů, lázním, hodně také 
malým pivovarům, cestovním 
kancelářím. Také prádelnám 
a čistírnám, protože ty sice 
byly většinou otevřené, ale 
jejich obrat závisí na hotelech 
a restauracích. Všechna tato 
odvětví mají své asociace, 
které za své členy bojo-
valy, ale společně pod 
hlavičkou komory 
jsme dokázali 
vytvořit větší 
tlak na stát. 

Jaký můžeme 
podle vás očeká-
vat podzim?

Mohu jen říct, 
co si myslím, ale 
jisté to samozřejmě 
není. Zatím jsou čísla 
nově nakažených relativně 
nízká a nízké i jsou počty 
nemocných v nemocnicích 
v souvislosti s covidem, takže 
zahlcení zdravotnického systé-
mu v tuto chvíli nehrozí. Pokud 
se neobjeví nějaká nová nebez-
pečná mutace, jsem striktně 
proti dalšímu lockdownu, 
sám bych vyzval k protestům. 
Musíme přijmout fakt, že určitý 
počet nemocných a z toho 
vyplývající zatížení zdravot-
nického systému tu bude ještě 
dlouho a nemůže to být důvod 
k dlouhodobému omezovaní 
ekonomické aktivity. 

Co by živnostník nebo firma 
měli udělat pro to, aby se jim 
dobře podnikalo? 

Dobré podmínky pro 
podnikání si jako podnika-
telé musíme sami vybojovat, 
nikdo jiný to za nás neudělá. 
Síla Hospodářské komory 
v obraně svobody podnikat 
a respekt k podnikatelům ze 
strany vlády a úřadů je i v tom, 
jaké množství podnikatelů 
reprezentuje. Odpověď je tedy 
jednoduchá, stát se členem 
Hospodářské komory, která 
je na státu nezávislou silou, 
a společně s námi se podílet na 
takových změnách legislativy, 
které zajistí liberální a férové 
prostředí pro podnikání. 

Vladimír Dlouhý: Lidé práci 
komory za dobu covidu oceňují
Obraz Hospodářské komory se v době covidu výrazně změnil. Sjednotila podnika-
tele a byla jim důležitým pomocníkem při zvládání dopadů pandemie. „Vážím si 
toho, že od řady živnostníků, manažerů i majitelů firem dnes často slýchám, jak 
naši práci oceňují. Dobře vědí, co jsme pro ně za poslední rok všechno udělali,“ 
říká její prezident, ekonom a bývalý ministr Vladimír Dlouhý.

Informace, možnost ovliv-
nit hospodářskou politi-
ku, pocit sounáležitosti 
s ostatními podnikateli, to 
vše nabízí členství v Hos-
podářské komoře.

„Nebýt vašeho vysvětlení, 
vůbec bych nepochopil, 
co program Antivirus 
znamená,“ píše se v jed-
nom z mnoha mailů, které 
během covidových měsí-
ců dostala Hospodářská 
komora, organizace, která 
zastupuje podnikatele, 
živnostníky i velké firmy. 
Zastřešuje i 129 profes-
ních svazů, asociací, 
klastrů a řemeslných ce-
chů, mimo jiné kominíky, 
truhláře nebo čalouníky.

Členství v komoře je 
v Česku na rozdíl 

od některých 
okolních zemí 

dobrovolné 
a přináší 
mnohé výho-
dy. Podnika-
telé si ji řídí 
sami a každé 
tři roky si volí 

své představi-
tele v jednotli-

vých regionálních 
komorách. Komora 

také provozuje Czech 
Pointy, kde si podnikatelé 
vyřizují výpisy i z ne-
veřejných registrů nebo 
žádosti o datové schrán-
ky. Zajišťuje registraci 
do mýtného systému 
i důležité obchodní do-
kumenty. Je jednotným 
centrálním místem pro 
sběr, kontrolu a zařazová-
ní žádostí zaměstnavatelů 
o pracovníky ze zahraničí, 

čímž zaměstnavatelům 
pomáhá řešit nedostatek 
kvalifikovaných pracovní-
ků. S partnery provozuje 
kanceláře i v zahraničí. 
Spolupracuje s obchod-
ními a průmyslovými 
komorami ve sto dvaceti 
zemích světa, například 
vyhledává tuzemským 
podnikatelům kontakty 
v cizině. Do zahraničí 
vypravuje podnikatelské 
delegace, které dopro-
vázejí prezidenta, členy 
vlády a další představitele 
státu na jejich oficiálních 
cestách. Její služby jsou 
podnikatelům dostupné 
ve všech krajích České 
republiky, v 73 městech.

Členem komory se 
může stát fyzická i práv-
nická osoba, živnostník 
i firma. Její členové mají 
právo připomínkovat 
zákony i další normy 
a úřady mají povinnost se 
tím zabývat.  Sami si tak 
mohou aktivně ovliv-
nit prostředí, ve kterém 
pracují. 

Získají pak také slevy 
na nejrůznější školení, 
semináře, konference 
i podnikatelské mise, den-
ní přehledy zpráv i tiskový 
monitoring, newsletter 
i různé příručky a návody 
ohledně podnikání. 

A především získají 
spojence, někoho, kdo jim 
rozumí a podpoří je v kri-
zových situacích, jako byl 
poslední rok a půl. Po celé 
republice je jim každý den 
k dispozici 300 pracovní-
ků po celé republice, kteří 
jim pomohou třeba i s vy-
plněním formuláře.

Podnikání bez 
překážek aneb 
Spolu jsme silnější

Chráníme 

svobodu 

podnikání. 

Přidejte se 

k nám!

Staňte se členem 
Hospodářské komory

Zavolejte nám: 770 197 197
Napište nám: info@komora.cz
Web: www.komora.cz

Kdo či která z institucí byla během koronavirové krize 
nejvíce nápomocna při překonávání problémů Vašeho 
podnikání? (max 3 odpovědi)

Zdroj: Šetření „Koronavirus: vystavte účet vládě“, 790 respondentů

Hospodářská komora ČR
Občané či zákazníci
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celostátní úrovni
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Úřad práce)
Banky, pojišťovny
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regionální úrovni

Pronajímatelé (např. prostor určených 
k podnikání, strojů)
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