Komentář k programu vlády na podporu zaměstnanosti a tabulce porovnávající čistý příjem vlády
mezi programem na podporu zaměstnanosti a plateb nákladů v nezaměstnanosti
Stávající plán na podporu zaměstnanosti nezabrání podnikům se značnou ztrátou tržeb v propouštění.
To je obzvláště rozhodující v režimu B, kterým se bude řídit mnoho podniků, jež nemají žádný či jen
velmi malý příjem v důsledku vládních opatření k zastavení šíření viru.
Dalekosáhlá nezaměstnanost v důsledku dočasných dopadů koronaviru by zpomalila nebo dokonce
zvrátila růst mezd v České republice. Během období zotavení si podniky pravděpodobněji ponechají
daný počet zaměstnanců, nežli by přijímaly nové. Dopad nezaměstnanosti na mzdy se tedy rozšíří po
celé ekonomice a zpomalí tak oživení ekonomiky.
Abychom se vyhnuli takovým dopadům a zajistili živobytí lidí v průběhu stále blíže nestanovené délky
krize, musíme socializovat náklady spojené s virem (rozložení nákladů na celou společnost). Nejlepším
způsobem, jak toho v současnosti dosáhnout, je prostřednictvím silné vládní podpory zaměstnanosti,
která může být v budoucnu splácená cílením daní. To by mohlo být rozšířeno o dobrovolný národní
fond zřízený s jediným účelem, a to splácení dluhu, který vznikl v důsledku Programu na podporu
zaměstnanosti.
Při stanovování výše kompenzace mezd ze strany vlády by mělo být cílem zachování stávající úrovně
mezd v co největší možné míře. Vláda bude muset zvážit schopnost podniků vyplácet mzdy na jedné
straně a na straně druhé čisté příjmy státu z mezd a daní z příjmu kompenzované příspěvkem státu.
Čisté náklady na program zaměstnanosti (vybrané daně po odečtení příspěvku státu) by měly být
stejné nebo vyšší než náklady na vyplácení příspěvků v nezaměstnanosti (u tabulky je uveden odhad
čistého příjmu).
Vyžadovalo by to okamžité zvýšení jakéhokoli stropu stanoveného pro všech pět režimů podpory nyní
navrhovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. U režimu B lze od příspěvků na sociální
zabezpečení zaměstnavatele upustit po dobu tří měsíců. Pokud bude krize přetrvávat několik měsíců,
doporučujeme zjednodušený systém kategorizace založený výhradně na ztrátě tržeb a procentním
vyjádřením náhrady mzdy odvíjející se od procentního vyjádření ztráty tržeb.
Děkujeme Vám za zvážení našich argumentů a jsme připraveni s Vámi spolupracovat na dosažení
silného a rychlého zotavení z dopadu koronaviru.

S úctou,

Weston Stacey
Výkonný ředitel
Americká obchodní komora v ČR

Comments on government employment support and table comparing government net revenue
between support programs and unemployment payment
The current plan to support employment will not prevent companies with significant loss of revenue
from reducing employment. This is especially critical in Regime B, which applies to many companies
with no or very little revenue due to needed government actions to contain the virus.
Largescale unemployment due to the temporary effects of the coronavirus would slow or even reverse
the growth of Czech wages. Companies will more likely retain staff than add staff during the recovery.
The impact of unemployment on wages, therefore, will spread throughout the economy and retard
economic recovery.
To avoid such an impact, and to secure people’s livelihoods during the still undetermined length of
the crisis, we need to socialize the costs of containing the virus (spreading the cost over all of society).
The best means for doing this is through strong government employment support now that can be
paid through targeted taxes in the future. This could be supplemented by a voluntary national fund
established with the sole purpose for paying down the debt incurred by the employment support
program.
When establishing the amount the government should compensate wages, the aim should be to retain
the existing levels of salaries as much as is possible. The government will need to weigh companies’
ability to pay and the net government revenue from payroll and income taxes offset by the
government compensation. The net cost of the employment program (taxes collected minus
government contribution) should be equal or greater than the cost of paying unemployment. (at table
estimating government net revenues is attached).
Immediately, that would require lifting any cap placed on current Ministry of Social Affairs proposed
scheme for all five categories of support. For regime B, employer social security contributions could
be waived for three months. If the crisis continues for several months, we recommend a simplified
scheme with qualification based solely on revenue loss and the percentage of wage compensation
determined by the percentage of that revenue loss.
We thank you for your consideration, and are ready to work with you to achieve a strong, rapid
recovery from the impact of the coronavirus.

Sincerely,

Weston Stacey
Executive Director
American Chamber of Commerce in the Czech Republic

