Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2021
8. volební období
ZÁPIS
z 5. schůze
Dočasné komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID,
která se konala dne 30. března 2021
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
místnost č. 22A – Františky Zemínové

Jednání komise bylo možné sledovat on-line prostřednictvím webu Poslanecké sněmovny PČR
www.psp.cz - záložka Jednání a dokumenty/ Živé vysílání/ Stream 3

Návrh programu jednání:

1. Schválení programu schůze komise
2. Kompenzace 2020
Přizván: Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a
ministr dopravy
3. Kompenzace 2021
Přizván: Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a
ministr dopravy
4. Různé
5. Návrh termínu a programu příští schůze

Přítomní poslanci: Z. Stanjura, M. Ferjenčík, S. Juránek, V. Kovářová – prezenčně,
J. Mašek, J. Valenta, J. Běhounek, L. Šafránková, V. Válek - videokonferenčně.

Hosté: Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr
dopravy, Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., zástupce náměstkyně a ředitel Odboru podnikatelského prostředí a
obchodního podnikání
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K bodu 1:
Schválení návrhu programu schůze komise
Předseda DK pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID Ing. Zbyněk Stanjura přivítal
přítomné členy komise a konstatoval, že komise je plně usnášení schopná. Sdělil, že jednání komise se
účastní čtyři členové komise prezenční formou a ostatní členové jsou připojeni videokonferečně.
Zároveň upozornil na možnost sledování jednání komise – on line, prostřednictvím webu PS PČR.
Poté předseda DK Z. Stanjura určil ověřovatelem schůze komise poslance M. Ferjenčíka a nechal o
návrhu programu schůze hlasovat – hlasování č. 1 (7/ 0/ 0).
PRO hlasovali poslanci M. Ferjenčík, S. Juránek, J. Mašek, Z. Stanjura, J. Valenta, J. Běhounek,
L. Šafránková /7 - všichni přítomní/.
Program 5. schůze komise byl schválen.
K bodu 2:
Kompenzace 2020
Předseda DK Z. Stanjura zahájil projednávání bodu č. 2 a přivítal ministra průmyslu a obchodu
K. Havlíčka a ředitele odboru podnikatelského prostředí pana P. Vinklera.
Předseda komise úvodem přednesl informace k jednotlivým podkladům, které obdrželi členové
komise. Představil studii Parlamentního institutu, která shrnuje kompenzace dvou z našich sousedů
Německo a Rakousko a porovnává modely, které zvolili v těchto zemích, a které jsme zvolili v ČR. Sdělil, že
naši sousedé šli jinou metodou a to plošným způsobem, kdy jejich základním ukazatelem byl pokles tržeb.
ČR zvolila loni jinou cestu, kompenzace byly schváleny zákonem, nebo dotačními programy, které
vypisovala vláda, a měly charakter sektorové podpory. Uvedl, že již tehdy se vedla debata, který přístup je
lepší a sdělil, že v této chvíli se vláda blíží přístupu Německa a Rakouska a zdůraznil, že i za podpory opozice
se počet programů výrazně redukuje.
Předseda komise požádal pana ministra o úvodní slovo. Ministr průmyslu a obchodu K. Havlíček
poděkoval za pozvání a uvedl, že rok 2020 by bylo možné řešit zpětným úhlem pohledu jinak. Uvedl, že
z hlediska podpory rozlišuje na přímou /dotační/ a nepřímou /záruční instrumenty, odpuštění odvodů atd./
a celkově kompenzace v roce 2020 činily přibližně 210 – 220 mld. Kč, které se dělily mezi přímou a nepřímou
podporu zhruba napůl. Vyzdvihl úspěšný program „Kompenzační bonus /500 Kč za den/“ v kombinaci
s odpouštěním sociálního a zdravotního pojištění po určitou dobu. Ministr shrnul sektorové programy roku
2020. Zrekapituloval programy: tři výzvy – Covid nájemné, Covid gastro, Covid ubytování, tři výzvy – Covid
kultura, Covid sport, Covid lázně, Covid bus pro zájezdové dopravce, paralelně ke všem programům probíhal
program Antivirus a další programy MF. Uvedl, že dále probíhaly záruční programy I. – III. Ministr Havlíček
zrekapituloval rok 2020 a uvedl, že z hlediska množství zdrojů, které se rozdaly mezi podnikatele, nebyl rok
2020 špatný. Z hlediska koncipování programů uvedl, že některé se velmi podařily, některé byly průměrné
a některé nebyly úplně šťastné již od začátku. Uvedl, že z administrativního hlediska některé programy
trvalo déle administrovat, nyní jsme již poučeni a vše funguje lépe.
Předseda komise Z. Stanjura poděkoval ministrovi průmyslu a obchodu za úvodní vystoupení a
připomněl usnesení Dočasné komise a následné usnesení PS PČR, s kterými vláda neudělala vůbec nic.
Komise jednomyslně konstatovala, že úspěšné programy byly odpuštění minimálních záloh OSVČ na 6
měsíců a Antivirus C a doporučila v těchto programech pokračovat. Sdělil, že si MPO zkomplikovalo situaci
tím, že nepřipustilo přijímání žádostí e-mailem, tím vznikly hromady papírů, které úředníci nestíhali
administrovat, a tím taky vznikala chybovost. Uvedl, že existují ještě stovky žádostí, které nejsou vyřešeny.
Předseda komise si myslí, že přímá podpora měla být větší.
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Následně předseda komise otevřel obecnou rozpravu, v níž vystoupili se svými připomínkami a
dotazy poslanci Z. Stanjura, M. Ferjenčík, V. Kovářová, J. Mašek, ministr Havlíček.
Místopředseda komise M. Ferjenčík ve většině souhlasí s tím, co řekl předseda komise a doplnil, že
program Covid nájemné se velmi pomalu dostává k objemům, které byly přislíbeny na začátku. Uvedl, že
dostává velké množství stížností na složitost vyplňování formulářů tak i na rychlost vyplácení podpory.
Upozronil, že v ČR se nejvíce „zaklekává“ na ty, kteří se snažili si pomoci sami a považuje to dlouhodobě za
velmi nešťastné – když zaměstnavatel poslal zaměstnance domů, dostal podporu, ale když měl o 30 % nižší
obrat a pokusil se zaměstnance udržet v práci, tak nedostal podporu žádnou. Uvedl, že Německo a
Rakousko začínají kompenzovat, když je propad kolem 30 – 40 % a to je z jeho pohledu ta hranice, kam by
se měla ČR také dostat. Zároveň upozornil na znevýhodnění majitelů, které mají objekty na hypotéky, a
tudíž se jich netýká program Covid nájemné a tím pádem na ně není při kompenzacích myšleno.
Poslankyně V. Kovářová vznesla dotaz, zda kompenzace, o kterých pan ministr hovořil, byly
dostatečné i pro dálkové dopravce. Zda na tuto skupinu podnikatelů myslí a zda je s nimi v jednání o
případných kompenzacích. Na dotaz reagoval ministr Havlíček a uvedl, že u Covidu bus I (kdy dopravci
dostali cca 1 mld. ) byla dohoda taková, že jim podpora vystačí bez problémů do března, kdy každý žadatel
dostal v průměru cca 1 milion Kč. Od dopravců ale přišel požadavek již na začátku roku, že jim podpora
nestačí a žádali Covid bus II. Ministr uvedl, že kompenzace udělali jinou formou a udělali plošné programy,
které fungují i zpětně /výzvy již proběhly/, tak, že budou moci čerpat 60 % ze svých nákladů plus Antivirus
zpětně již od ledna a mohou se tedy dostat až na 75 % svých nákladů.
Ministr Havlíček poděkoval za všechny připomínky, které zazněly v rozpravě, a uvedl, že s nějakými
se dá určitě i souhlasit. To zásadní je vstupní hranice a to je těch 50 %, osobně by byl spokojenější, kdyby ta
hranice byla 40 %, ale nakonec se udělala tato férová kompromisní dohoda na vládě /50 %/.
Předseda DK Z. Stanjura shrnul debatu, poděkoval vystupujícím a ukončil projednávání bodu č. 2.

K bodu 3:
Kompenzace 2021
Předseda Dočasné komise Z. Stanjura zahájil projednávání bodu č. 3. Uvedl, že v roce 2020 jsme si
vyzkoušeli množství programů, a dle jeho názoru by stačilo, kdyby PS PČR přijala pět základních
programů a situace by byla vyřešena. Dále bychom se mohli bavit o parametrech programů. První je
Odškodňovací zákon, který v sobě skrývá rakouský a německý model, druhým zákonem, který by pomohl
je Kurzarbeit, který by měl nahradit Antivirus. Následně tři další zákony: ANTIVIRUS C, Odpuštění
minimálních záloh sociálního pojištění pro OSVČ a Odpuštění minimálních záloh zdravotního pojištění
pro OSVČ. Uvedl, že všechny tyto návrhy zákonů leží v PS PČR a kdyby se našla politická shoda na
parametrech, tak si předseda komise myslí, že je to lepší než neustále vymýšlet a zdokonalovat ty
programy, zakazovat souběhy, atd.
Následně předseda komise otevřel obecnou rozpravu, v níž vystoupili se svými připomínkami a
dotazy poslanci Z. Stanjura, M. Ferjenčík, V. Kovářová, V. Válek, ministr Havlíček.

V rozpravě vystoupil ministr Havlíček, který uvedl, že se vláda z roku 2020 poučila a z původních
deseti programů jsou dnes na čtyřech, plus programy záruční. Určitě by nerušil Kompenzační bonus,
nechal by Antivirus nebo Kurzarbeit a dále dva nově vyhlášené programy – Covid - Nepokryté náklady
a Covid 20, 21. Následně ministr Havlíček detailně popsal dva nově vyhlášené programy. Jedná se o
plošné programy, které mohou čerpat všichni ti, kteří mají pokles tržeb pod 50 % a více, přičemž se
srovnávají tržby za leden, únor 2021 - s lednem, únorem 2020 – 2019, a mohou čerpat 60 %
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z generované ztráty. Do částky se mohou zahrnout všechny provozní náklady, náklady na leasing,
s výjimkou nákladů, které jsou hrazeny Antivirem. Tyto programy jsou pro všechny podnikatele, ne jen
pro zavřené provozovny. Druhý program Covid 20, 21 má stejné vstupní parametry, 50 % pokles tržeb,
pro všechny typy firem, ale pokud nechce jít firma nákladovou cestou, může si kompenzovat na každého
zaměstnance - 500 Kč na den a jsou to peníze pro podnikatele /ne pro zaměstnance/. Tento program
platí od 11. 1. 2021, jelikož navazuje na program Uzavřené provozovny, který končil 10. 1. 2021.
Odhadované náklady do konce května jsou 12 mld. Kč Tyto programy vznikají v kooperaci s MF, takže
budou kontrolovatelné a jinak budou fungovat na bázi čestného prohlášení podnikatele.
V rozpravě vystoupil poslanec M. Ferjenčík a avizoval návrhy usnesení v podrobné rozpravě
k vládní pomoci podnikatelům.
Předseda komise uzavřel obecnou rozpravu, otevřel rozpravu podrobnou, do které se přihlásil
poslanec M. Ferejenčík a přednesl návrhy usnesení, o kterých dal pan předseda hlasovat:

Dočasná komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu
a ministra dopravy Doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA,
ž á d á vládu o provedení následujících změn ve vládní pomoci podnikatelům:
a) zmírnit podmínku poklesu tržeb ze současných 50 % na 40 % u vstupu do programů COVID
Nepokryté náklady i COVID 2021 - hlasování č. 2 (7/ 0/ 2)
PRO hlasovali poslanci: M. Ferjenčík, S. Juránek, Z. Stanjura, V. Kovářová, J. Běhounek,
L. Šafránková, V. Válek
Zdrželi se: M. Mašek, J. Valenta

b) zvýšit horní limit poskytované podpory u programu COVID Nepokryté náklady na 70 % fixních
nákladů - hlasování č. 3 (6/ 0/ 3)
PRO hlasovali poslanci: M. Ferjenčík, S. Juránek, Z. Stanjura, V. Kovářová, L. Šafránková,
V. Válek
Zdrželi se: M. Mašek, J. Valenta, J. Běhounek
c) zvýšit horní limit poskytované podpory u programu COVID Nepokryté náklady na 90 % fixních
nákladů pro mikropodniky - hlasování č. 4 (6/ 1/ 2)
PRO hlasovali poslanci: M. Ferjenčík, S. Juránek, Z. Stanjura, V. Kovářová, L. Šafránková,
V. Válek
Proti: J. Valenta
Zdrželi se: M. Mašek, J. Běhounek
d) zvýšit poskytovanou podporu u programu COVID 2021 na 800 Kč na jednoho zaměstnance hlasování č. 5 (6/ 0/ 3)
PRO hlasovali poslanci: M. Ferjenčík, S. Juránek, Z. Stanjura, V. Kovářová, L. Šafránková,
V. Válek
Zdrželi se: M. Mašek, J. Valenta, J. Běhounek

Všechny navrhované body byly přijaty – Usnesení č. 14 ke kompenzacím.
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Následně vystoupil předseda komise Z. Stanjura a přednesl návrhy usnesení.

Dočasná komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu
a ministra dopravy Doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA,
ž á d á Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, aby co nejdříve projednala tyto
návrhy zákonů:
I. O státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru
SARS CoV-2 – Odškodňovací zákon (ST 1039) - hlasování č. 6 (9/ 0/ 0)
PRO hlasovali všichni členové komise
II. Kurzarbeit (ST 1025) - hlasování č. 7 (8/ 0/ 1)
PRO hlasovali poslanci: S. Juránek, Z. Stanjura, V. Kovářová, J. Běhounek, L. Šafránková, V.
Válek, M. Mašek, J. Valenta Zdržel se: M. Ferjenčík
III. Prodloužení ANTIVIRU C (ST 947) - hlasování č. 8 (9/ 0/ 0)
PRO hlasovali všichni členové komise
IV. Odpuštění minimálních záloh sociálního pojištění pro OSVČ (ST 948) - hlasování č. 9 (6/ 0/ 3)
PRO hlasovali poslanci: M. Ferjenčík, S. Juránek, Z. Stanjura, V. Kovářová, L. Šafránková,
V. Válek
Zdrželi se: M. Mašek, J. Valenta, J. Běhounek
V. Odpuštění minimálních záloh zdravotního pojištění pro OSVČ - hlasování č. 10 (6/ 0/ 3)
PRO hlasovali poslanci: M. Ferjenčík, S. Juránek, Z. Stanjura, V. Kovářová, L. Šafránková,
V. Válek
Zdrželi se: M. Mašek, J. Valenta, J. Běhounek

Všechny navrhované body byly přijaty – Usnesení č. 15 ke kompenzacím.
Předseda DK Z. Stanjura poděkoval panu ministrovi a panu řediteli za účast na jednání komise
a ukončil projednávání bodu č. 3.

K bodu č. 4:
Různé
Předseda komise otevřel bod Různé, ve kterém nikdo nevystoupil. Předseda komise bod
uzavřel.
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K bodu č. 5:
Návrh termínu a programu příští schůze
Termín příští schůze bude stanoven na úterní odpoledne ve výborovém týdnu. Předseda komise
navrhl na příští schůzi komise přizvat ministryni financí nebo ministryni práce a sociálních věcí.
Předseda dočasné komise Z. Stanjura poděkoval přítomným členům komise a ukončil 5. schůzi.

Příloha zápisu:
-

Prezenční listina /pouze v analogové (písemné) podobě k dispozici v archivu PS/

Zapsala: K. Svobodová
tajemnice komise

Bc. Mikuláš FERJENČÍK, v. r.
ověřovatel

Ing. Zbyněk STANJURA, v. r.
předseda
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