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Po celý rok 2022 jsme byli na vaší straně!

SNIŽUJEME DOPADY DRAHÉ ELEKTŘINY A PLYNU 
NA ENERGETICKY NÁROČNÉ FIRMY
V reakci na výrazný růst cen energií se Komoře podařilo přesvědčit 
vládu o pomoci podnikům s vysokými cenami energií. Vláda tak 
zavedla cenové stropy pro všechny malé, střední i velké podniky. 
Využila dočasný krizový rámec Evropské komise pro zpětné 
kompenzace velkým podnikům za rok 2022 a také pro poskytování 
průběžných záloh na cenové stropy v roce 2023.

PROSADILI JSME NAVÝŠENÍ KVÓT 
NA ZAMĚSTNANCE Z CIZINY
Vláda navýšila kvóty pro příjem pracovníků z Filipín a Moldavska 
o 300, resp. 500 míst. Program kvalifikovaný zaměstnanec se nově 
rozšířil o pracovníky z Arménie, Gruzie a Severní Makedonie. V roce 
2022 Komora vyřídila firmám skoro 1 000 žádostí a více než 5 000 
zaměstnanců ze zahraničí.

ZNOVU JSME NASTARTOVALI ZAHRANIČNÍ MISE
Komora po covidu opět spustila podnikatelské mise do zahraničí. Firmy 
projednaly nové zakázky na devíti misích. Mise do Mongolska otevřela 
podnikům novou leteckou cargo linku mezi Ostravou a Ulánbátarem. 
Nově Komora organizuje mise také pro Ministerstvo dopravy. 

JSME HLASEM ČESKÝCH PODNIKATELŮ I V EU
V průběhu českého předsednictví EU Komora uspořádala sérii 
15 kulatých stolů. Podnikatelé tak pomohli utvářet postoj členů 
Evropské komise a Evropského parlamentu k podpoře podnikatelů 
v energetické krizi, digitalizaci zdravotnictví nebo k dopadům Green 
Dealu na podnikání v ČR i v Evropě.

PROSADILI JSME NOVELIZACI VYHLÁŠKY 
O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH  
Zaměstnavatelům odpadne povinnost u pracovníků v nejméně 
rizikových profesích zajišťovat pracovně-lékařské prohlídky. Firmám se 
tím od roku 2023 sníží administrativní zátěž i finanční náklady.

POMOHLI JSME ZMODERNIZOVAT 
TECHNICKOU LEGISLATIVU
Díky odbornému zapojení Komory vláda schválila prováděcí 
nařízení k zákonu o vyhrazených technických zařízeních. Norma 
nahrazuje desítky let starou legislativu a upravuje pravidla využívání 
technických zařízení a strojů, které denně používají podnikatelé.

POMOHLI JSME ZASTROPOVAT CENY ENERGIÍ
HK ČR vyjednala s vládou zastropování cen energií pro živnostníky 
i firmy. Na hladině nízkého napětí je zastropována veškerá spotřeba 
odběratelů, na hladině vysokého a velmi vysokého napětí je cenový 
strop nastaven na 80 % nejvyšší spotřeby za posuzovaný kalendářní 
měsíc v uplynulých 5 letech. U elektřiny je strop nastaven na 5 Kč/kW 
bez DPH a distribučních poplatků, u zemního plynu je strop  
2,50 Kč/kW bez DPH a distribučních poplatků.

INICIOVALI JSME VYŠŠÍ LIMIT DPH 
PRO DROBNÉ PODNIKATELE
HK ČR prosadila daňové změny, které od ledna 2023 snižují 
administrativní zátěž malých živnostníků a podniků – zvyšuje se 
registrační práh k DPH na 2 mil. Kč ročního obratu a rozšiřuje se 
využití paušální daně až do příjmů 2 mil. Kč.

POMÁHÁME S INTEGRACÍ ZAHRANIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
Komora ve spolupráci s integračním centrem uspořádala devět 
adaptačních kurzů pro pracovníky firem. Je partnerem portálu 
Jobs4ua, kde stovky firem inzerují pracovní nabídky pro zaměstnance 
z Ukrajiny. Komora lobbuje také za to, aby se české firmy mohly 
podílet na obnově Ukrajiny.

PŘISPĚLI JSME DO PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY
Komora formulovala podněty svých členů do 34 doporučení 
vládě v dokumentu Cesta ke svobodnému podnikání a prosperitě. 
Vláda promítla většinu požadavků HK ČR do svého programového 
prohlášení.

ZVYŠUJEME KVALIFIKACI ZAMĚSTNANCŮ
Komora pomáhá zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců. Kurzy 
pořádané v celé ČR navštívilo 50 tisíc lidí. Komora současně ocenila 
225 nejlepších absolventů. Za 25 let titul nejlepšího absolventa 
získalo na 10 000 studentů. V roce 2022 zároveň vyvrcholil 6. ročník 
odborné soutěže T -PROFI.

POSKYTOVALI JSME KVALITNÍ PORADENSTVÍ
Hospodářská komora v online poradně poskytla bezplatně servis 
k dopadům války na Ukrajině více než 1 000 podnikatelům. Nejčastěji 
se dotazovali na povolávací rozkazy, zajištění dopravy z Ukrajiny 
nebo sankce vůči Rusku. Za celou dobu fungování poradny Komora 
vyřídila 6 tisíc dotazů.
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