
CO NEJRYCHLEJŠÍ PROOČKOVÁNÍ OBYVATEL ČR JE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚKOL DNEŠKA

NEUZAVÍREJTE PRŮMYSLOVÉ PROVOZY

VYZÝVÁME VLÁDU, ABY SE VYJADŘOVALA JASNĚ, INFORMACE
PODÁVALA PO SPOLEČNÉ ZRALÉ ÚVAZE A ŘÍKALA I V
PŘEDVOLEBNÍM OBDOBÍ PRAVDU, BYŤ JE NĚKDY NEPŘÍJEMNÁ

REALIZUJME EFEKTIVNÍ KOMPENZACE SKUTEČNĚ
POSTIŽENÝM PODNIKATELŮM

DĚTI JSOU NAŠÍ BUDOUCNOSTÍ, UPŘEDNOSTNÍME JEJICH
NÁVRAT DO ŠKOL

AŤ VLÁDA TVRDĚJI PROSAZUJE OPATŘENÍ, KTERÁ SAMA
NAŘÍDILA

DOPORUČENÍ 
PRO VLÁDU
od Hospodářské komory ČR

V zahraničí i pokuty za pouhé nenošení roušek na veřejnosti jsou nesrovnatelně vyšší.
Nebudeme bránit ani postihu těch podnikatelů, kteří v rozporu s nařízeními načerno
podnikají, a při tom pobírají kompenzace.

Hospodářská komora je připravená se na očkování zaměstnanců podílet ve fázi, kdy
přijdou na řadu věkové skupiny, které podnikají či jsou zaměstnáni. Komora nabízí síť
našich členských i nečlenských firem, ale například i vývoj digitálních aplikací,
umožňující lepší administraci celého procesu. 

Držme program Antivirus, ale hlavně co nejrychleji zaveďme do života poslední schválené
programy, kde je podpora odvozována z poklesu obratu. Vláda současně musí být připravena
tuto základní strukturu kompenzačních programů držet tak dlouho, jak to bude situace
vyžadovat.

Potřebujeme vzdělané děti. Potřebujeme i kvalitní, praktické učňovské vzdělávání. Potřebujeme
špičkové školství, proto je i pro podnikatele důležité, aby se děti mohly opět učit ve školách. Dokonce
to považujeme za tak důležité, že až se bude země otevírat, ať má otevření škol přednost i před
podnikateli.

Současnou komunikační strategii vlády považujeme za, mírně řečeno, ne příliš dobrou. Jasná zpráva
veřejnosti i podnikatelům zvýší důvěru a omezí nejistotu.

Masivní testování je cestou nejen k udržení chodu průmyslových a dalších výrob, ale
i cestou k rychlejšímu otevírání obchodů, služeb a cestovního ruchu.

Ekonomické důsledky razantní uzávěry všech výrob by byly velmi tvrdé a zpětně by dopadly
i na schopnost státu s pandemií bojovat, protože by ještě více propadly příjmy státu. 

VLÁDA MUSÍ PLNĚ LOGISTICKY, MATERIÁLNĚ A
LEGISLATIVNĚ ZAJISTIT PROJEKT TESTOVÁNÍ V PODNICÍCH

Rok s COVID-19


