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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

ministryně paní Jana Maláčová 

 

Věc: Žádost o přijetí opatření na ochranu drobného podnikání 

 

Vypnutí ekonomiky vládou jako důsledek koronavirové krize přineslo malému podnikání extrémní 

potíže. Vše má velkou setrvačnost, proto se dopady vládních opatření na mnoha firmách a živnostnících 

teprve začínají projevovat. Živnostníci a malé firmy vyčerpali svoje rezervy a podzim a zima 

2020/2021 budou rozhodujícím obdobím pro jejich přežití. Je nutné, aby vláda vzala tento fakt na 

vědomí a brala na situaci malých podnikatelů ohledy. Oni sami si svoje těžkosti nezavinili. 

 

Vláda nyní opět vyhlašuje ochranná opatření a avizuje tzv. druhou vlnu covidu. A zatímco společnost se 

má chránit, občané mají být obezřetní a vláda přichází s různými omezeními, pro živnostníky a malé 

podnikatele má naopak vláda „návrat k normálu“, jako by se nic nedělo. Děje se a hrozba krachu a 

zadlužení je pro malé firmy a živnostníky v této situaci stále reálnější. 

 

Podnikatelské odbory jako zástupce českých podnikatelů a živnostníků předkládají Ministerstvu 

práce a sociálních věcí, jmenovitě ministryni paní Maláčové a jejím prostřednictvím i vládě, svoje 

návrhy a požadavky.   

 

 

Žádáme: 

1. Prodloužit odpuštění záloh sociálního a zdravotního pro OSVČ  

Toto opatření se ukázalo být efektivním a podnikatelé a živnostníci je ocenili. Jejich těžká situace však 

nekončí, naopak, zdá se, že nabývá na intenzitě, ale opatření (odpuštění odvodů) skončilo. Pro 

živnostníky je placení záloh a pro malé zaměstnavatele placení odvodů za zaměstnance nemalým 

výdajem, na který často v této době nemají. Důležité bylo, že živnostníci nemuseli o toto odpuštění 

platby žádat. Změna platila automaticky od března do srpna a týkala se všech. Tedy 

živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností. 

Žádáme vládu, aby toto opatření platné po tři předchozí měsíce prolongovala, a to alespoň do 

31. 12. 2020. 

 

2. Omezit počet a náročnost kontrol příjemců podpory v programu Antivirus 

Program Antivirus měl pomoci zachovat pracovní místa i v době, kdy by zaměstnavatelé v krizové situaci 

reagovali propouštěním. Vláda prostřednictvím zaměstnavatelů přispěla zaměstnancům na záchranu 

jejich pracovních míst a přiměla zaměstnavatele, aby velkou část nákladů nesli na svých bedrech.  

V podstatě obratem pak začala státní správa vykonávat velmi náročné kontroly, které jsou pro 

kontrolované subjekty nadměrnou zátěží časovou i finanční. Každé i drobné pochybení je pokutováno, 

a malí zaměstnavatelé tak žijí pod hrozbou pokut a vrácení peněz. Sankce však většinou nejsou důsledkem 

podvodného jednání či snahy zneužít podporu zaměstnancům, ale v drtivé většině jsou malí 

zaměstnavatelé trestáni za chyby, kterých se dopustit v nepřehledné změti podmínek je tak snadné.  

Žádáme, aby MPSV zrušilo kontroly, jejichž jediným důvodem je přijetí podpory v programu 

Antivirus, a aby kontroly vykonával ÚP pouze tam, kde má důvodné podezření z podvodného 
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jednání. Dále žádáme, aby chyby v termínech úkonů či v dokumentech byly ve většině případů 

tolerovány a trestány aby byly pouze případy zjevného podvodného jednání.   

 

3. Vrátit zpět podmínky pro OČR platné na jaře 2020 

Situace není standardní, proto ani podmínky pro ochranu existenčních podmínek rodin s dětmi 

nemůžou být standardní. Hned během prvního školního týdne začaly být zavírány školy a zcela 

neřešena zůstala situace rodičů, jejichž děti jsou jen pro podezření z jakési nákazy vyloučeny z výuky. 

Žádáme MPSV a vládu ČR, aby podmínky OČR byly nastaveny takto: Do 13 let dítěte, po celou 

dobu distanční výuky nebo karantény a navýšení vyplácené částky na 80% redukovaného příjmu. 

 

4. Umožnit distanční výuku a uvolnit podmínky v programech, v nichž je MPSV 

poskytovatelem dotací 

Velké množství subjektů, firem, spolků (Asociace jazykových škol, Asociace lektorů anglického jazyka a 

další) či hospodářských komor má naplánována školení, která jsou důležitá pro jejich chod, kvalitu 

zaměstnanců a výkon organizace. Nárůst případů karantény, ale i jen obav lidí, vyvolává značný tlak na 

to, aby školení mohla být variantně realizována online.  

Často mají příjemci dotací na školení tendenci rušit nebo odkládat prezenční kurzy a semináře a naopak 

poptávají možnost školit formou eLearningu, prostřednictvím webináře či za využití jiné formy online 

vzdělávání (stream, videokurz). To však současný stav podmínek čerpání dotací téměř neumožňuje.  

Žádáme schválení dalších forem vzdělávání, obecně schválení online výuky pro všechny formy 

vzdělávání v rámci projektů MPSV (především výzvy 79, 110, 97). 

Dále žádáme uvolnit podmínky plánování aktivit tak, aby byly pro příjemce dotací pružné a oni 

mohli reagovat na rychle se měnící situaci (zrušení podmínky hlásit termíny do 15. dne 

předchozího měsíce a umožnit změny termínů). 

 

Splnění těchto požadavků výrazně pozitivně ovlivní situaci malých firem a živnostníků. 

 

 

V Praze dne 11. 9. 2020 

 

Za Podnikatelské odbory 

 

Radomil Bábek, předseda výboru 

 

 

 


