TISKOVÁ ZPRÁVA
Kompenzační programy nepomohou všem potřebným
Praha, 9. března 2020 – podnikatelé, kteří od počátku loňského roku čelí opakovaným zákazům
podnikání ze strany vlády jsou na konci svých sil. Podle posledního průzkumu HK ČR, kterého se
zúčastnilo 600 členských subjektů z řad provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení, hrozí
ukončení provozu do jednoho měsíce 20% podnikatelů a 60% podnikatelů může skončit do třech
měsíců. Přestože tito podnikatelé nesou zásadní ekonomické břemeno opatření, podle zjištění HK
ČR jde ze schváleného schodku státního rozpočtu pro letošní rok, ve výši 500 mld. pouze 7%.
Veřejnost zároveň díky mediálním výstupům vlády nabývá dojmu, že podniky v pohostinství a
ubytovacích službách jsou více než dostatečně kompenzovány, opak je ale pravdou. Současné
krizové programy podpory vlády pro dvě třetiny provozovatelů pokrývají méně než 30% nákladů
firmy.
Asociace hotelů a restaurací ČR oceňuje, že vláda nakonec schválila dva kompenzační programy,
přičemž jeden z nich je postaven na pokrytí 60% nákladů, stejně jako že srovnávacím obdobím nebude
původně zamýšlený rok 2020, kdy byly již podniky omezeny, ale rok 2019, tedy před nástupem
pandemie. Na druhou stranu vláda nevyslyšela požadavky zástupců postižených oborů, aby
mikropodniky do deseti zaměstnanců byly kompenzovány v částce odpovídající 90 % jejich ztrát a u
ostatních podniků 70 %, evropská pravidla to přitom umožňují. Stejně tak vláda nakonec rozhodla, že
program mohou čerpat pouze firmy, kterým propadly tržby minimálně o 50%, čímž nebudou mít nárok
na podporu ti, kdo se snažili své ztráty minimalizovat a propad tržeb mají nižší. Přitom až dosud u
kompenzačních programů byl kvalifikací pro žadatele minimálně 30% propad tržeb. Kompenzace tedy
díky snaze vlády, co nejméně prostředků vydat na podporu postižených oborů, opět minou některé
podnikatele v gastronomii a ubytovacích službách.
Václav Stárek, prezident AHR ČR uvedl: „jako pozitivní vnímáme fakt, že vláda nakonec reagovala na
náš apel vytvořit program, založený na kompenzaci reálných ztrát, je však třeba zároveň říci, že díky
některým podmínkám programu mine pomoc opět některé podnikatele, a to jak velké, tak drobné
podniky, stejně tak program neřeší pomoc těm, kdo na ní nedosáhli na podzim minulého roku. Přitom
pomoc, kterou žádáme, pro již rok strádající obory, není ve srovnání s plánovaným schodkem rozpočtu
nijak vysoká.“
Pro srovnání uvádíme několik dat:
•
•
•

Stravovací služby přicházejí každým dnem uzavření o celkem 411 mil. Kč denně
Počet hostů v ubytovacích zařízeních klesl v loňském roce 2020 o 51%
Praha (tvoří 60% cestovního ruchu v ČR)
o tržba na disponibilní pokoj v roce 2020 se propadla na 13,- € (v roce 2019 72,45 €)
o roční obsazenost klesla na 20 % (v roce 2019 78,9 %)
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