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Potřebujeme  
funkční kurzarbeit
Doufám, že se s vládou a Poslaneckou sněmovnou blížíme finálnímu kompromisu.  
Příklad Německa a dalších ukazuje, že tento druh dohody mezi zaměstnanci, 
zaměstnavatelem a státem dokáže v krizi podržet prosperující firmy, aby si udržely 
zaměstnance a pomohly domácí ekonomice, zdůrazňuje prezident Svazu průmyslu 
a dopravy.
Svaz průmyslu a dopravy ČR provedl 
průzkum, podle něhož chtělo v březnu 
spustit testování zaměstnanců na covid-19 
na 84 procenta firem. Jaké jsou aktuální 
údaje: máte data o tom, kolik testů už firmy 
provedly, jakých – a nakolik se to promítá 
do jejich rozpočtů?

Za to, jak podniky přistoupily k současné 
situaci a přispívají k jejímu řešení, jim patří 
obrovské díky. Po prvním týdnu povinného 
testování jsme udělali mezi našimi členy 
další průzkum. Zúčastnilo se ho přes 150 
firem, které zaměstnávají více než 114 tisíc 
zaměstnanců. Jasně ukázal, že ve výrobních 
podnicích problém není. Průměrně zachy-
tily méně než jedno procento nakažených. 
I ti největší odpůrci antigenních testů musí 
uznat, že testy by případná ohniska nákazy 
odhalily. 

Z firem se staly největší testovací a trasovací 
centra. Je to ohromně náročné pro zaměst-
nance, HR týmy a samozřejmě i finančně. 
Podle zmíněného průzkumu platí 80 procent 
firem za testy více než 100 korun, příspěvek 
státu tedy pokryje asi polovinu. Pokud platí 
podniky šedesát korun ze své kapsy, daly 
firmy do veřejné služby přes sto milionů 
korun ze svého za týden. Za měsíc testování 
by to činilo zhruba půl miliardy navíc ještě 
k dalším hygienickým opatřením, která pod-
niky zavedly. 

Je plošné testování ve firmách nutné, nebo 
mělo už přijít i dřív, v zájmu zachování 
provozu a dodržování bezpečnostně- 
-hygienických pravidel?  

řada členů Svazu průmyslu k testování 
dobrovolně přistoupila už dříve. Někteří 
testují rizikové kontakty dokonce už rok. 
Zavedli ale hlavně řadu hygienických 
opatření, která nerozvolnili ani přes léto, 
a daří se jim držet nákazu pod kontrolou. To 
ostatně dokázal i náš průzkum po prvním 
kole povinného testování. My jsme za Svaz 
průmyslu vládu vyzývali už od podzimu, aby 
testování firmám usnadnila. Apelovali jsme, 
aby si mohly zřídit vlastní testovací místa 

a umožnili proplácení antigenních testů ze 
zdravotního pojištění. O samotestech jsme 
si mohli nechat zdát. Vláda jejich použí-
vání schválila až těsně před zavedením 
povinného testování. Máme informace jen 
od našich členů, bohužel se nejspíš najdou 
i firmy, kde se na opatření nedbá. Doufám 
ale, že je jich minimum, a neměli bychom je 
s těmi poctivými v žádném případě házet 
do jednoho pytle. Na dodržování povinností 
by měly dohlédnout kontrolní orgány.

Jakou roli sehrál během posledních 12 mě-
síců Svaz pro své členské firmy? S jakými 
počiny jste spokojen, a s jakými naopak ne? 

Od začátku krize jsme v tom s podniky spolu 
a snažíme se jim tu cestu maximálně usnad-
nit. Hned po loňském vypuknutí krize jsme 
zajistili, aby byly průchodné hranice, nezasta-
vil se export a co nejdříve se elimininovaly 
zbytečné bariéry pro řadu podnikatelských 
činností. Společně s našimi členy a ve spolu-
práci s Asociací malých a středních podniků 
jsme pro podniky vytvořili Hygienický manuál, 
který jsme třikrát revidovali. Firmám všech 
velikostí dává jasný návod, jaká opatření 
zavést a dodržovat, aby zajistily svým zaměst-
nancům bezpečné pracoviště. Podařilo se 
nám s ministerstvem financí domluvit několik 
daňových opatření, mezi ně patří například 
uplatnění daňové ztráty zpětně, zrychlené od-
pisy, daňová uznatelnost řady výdajů v době 
krize, osvobození DPH u darů apod. Podíleli 
jsme se na nastavení programu Antivirus, 
který funguje velmi dobře. Ale není to nástroj 
na dlouhodobé fungování a podporu zaměst-
nanosti. Na to potřebujeme opravdu funkční 
kurzarbeit, o jehož finální podobě aktivně 
a intenzivně vyjednáváme už přes rok. Právě 
délka tohoto procesu je jedna z bolístek, ale 
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Pokud platí podniky šedesát 
korun ze své kapsy, daly firmy 
do veřejné služby přes sto milionů 
korun ze svého za týden. Za měsíc 
testování by to činilo zhruba půl 
miliardy navíc. 

Zástupci firem i zaměstnanců chtějí být zapojeni do rozhodování o tom, kam půjdou peníze z Národního 
plánu obnovy. Žádají to prezident SP ČR Jaroslav Hanák (na snímku) a šéf ČMKOS Josef Středula.


