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Věc: Žádost vládě o přijetí opatření na záchranu existence mikropodniků a malých podniků 

 

Podnikatelské odbory žádají vládu, aby přijala konkrétní a účinná opatření na ochranu existence 

drobných a malých firem (do 50 zaměstnanců). 

 

Mikropodniky a malé firmy často nedosáhnou na žádné z opatření, která vláda zatím prezentovala. Půjčka 

COVID pro ně není řešením a mnohé ji ani nedostanou, v programu Antivirus jsou pro ně nesplnitelné 

podmínky a především, i pokud je splní, stále jim zůstává zátěž doplácení mezd a placení nákladů umrtvených, 

neproduktivních firem bez příjmů. 

 

Pokud vláda nezajistí změnu tohoto stavu, začnou rychle malé firmy krachovat a jejich majitelům po nich zbydou 

jen dluhy. 

 

Žádáme vládu, aby malým firmám:  

1. odpustila odvody z mezd za jejich zaměstnance, a to v plné výši a nejméně na šest měsíců 

2. uhradila jim 100% základní mzdy zaměstnanců po čas trvání koronavirové krize 

3. uhradila 80% ztrát, které jim vznikly v důsledku vládních opatření 

4. uhradila zálohově 60% nákladů pro dobu trvání koronakrize 

 

 

Podnikatelské odbory hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků, proto se znovu a znovu obracíme 

na vládu s důraznou žádostí, aby přijala opatření na záchranu malých firem a živností. Apelujeme na 

vládu, aby nenechala drobné a malé podnikatele zkrachovat.   

 

Za Podnikatelské odbory 

Radomil Bábek, předseda výboru 

 

Kontakt: 

Ing. Vanda Böhmová 

tajemnice Podnikatelských odborů 

Mobil:  +420 604 750 443 

E-mail: vanda.bohmova@podb.cz 

 

 

Příloha žádosti: 

 

Pro lepší pochopení stavu malého podnikání a jako ilustraci těžké situace, do které se drobní 

podnikatelé dostali, přikládáme několik jejich autentických (mikro)příběhů, jakých dostáváme do 

Podnikatelských odborů v tyto dny stovky. 

 

 

A co malé firmy / drobní podnikatelé s pár zaměstnanci, kteří nesou nemalé přímé náklady na zaměstnance a odvody z mezd, 

vznikly jim přímé škody na majetku z nuceného uzavření provozovny? Navíc, když nejsou zaměstnanci ani OSVČ, nemají ani 

korunu příjem! Ty jako necháme kleknout? 
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O co můžeme žádat my, malí podnikatelé, kteří nejsou OSVČ, ale zaměstnanci ve své firmě? Platím si odvody, DPH, nájmy atd. 

Z čeho si mám sama zaplatit výplatu???? jsem na ošetřovném dostanu 60 % z platu a to je nejakých10000.Taky máme zavřeno. 

Bohužel na nás nikdo nemyslí???? 

A co ti, co mají s.r.o. a ještě k tomu zaměstnance, které živí? Též provozovna gastra uzavřena. Pomohlo by alespoň osvobození z 

odvodů. 

 

Je to skvělá zpráva pro OSVČ, ale co taková malá s.r.o. s malým obratem, co zaměstnávají sami sebe? 

 

A co restaurace, které nejsou jako OSVČ ale jako s.r.o ? Je reálná nějaká kompenzace na nájem, elektřinu, plyn? Banka nám 

například přislíbila kontokorent na pul milionu ale dnes jsme se dozvěděli ze mají stopku a nic nesmí dávat .. ( restaurace v Praze, 

která je závislá na lidech z kanclu, kteří jsou momentálně na home office - prodej z okna na mrtvém Smíchově je nesmysl). 

 

Jako malé s.r.o. v oblasti služeb mám zavřeno (kadeřnice. kosmetičky, tetování)... Mě stát "pomůže", že vyplatím 100% mezd a 

budu doufat, že mi 80% s toho vrátí... takže jsem v mínusu 20% ale mohu mít dobrý pocit, že mám zaplacené zaměstnance.... 

 

Mě nejvíce rozhodně štvou odvody za mé zaměstnance a samozřejmě i za sebe. Nechci nikomu dávat výpověď a po státu nechci nic 

jiného, než aby mi aspoň odpustili poplatky za zaměstnance, kteří jsou vinou karantény doma. O ušlém zisku bych ani naivně 

neuvažoval. Bojím se, že to dlouhodobě nepůjde ekonomicky zvládnout a celý tým lidí díky tomu přijde o práci. Kdyby se jednalo o 

měsíc, tak to přečkáme, ale to teď, aspoň co se týká restaurací asi nikdo garantovat nemůže. 

 

Jestli vláda nepomůže, tak se z toho věcí už nikdy nevyhrabu. Možná osobním bankrotem - 30 let jsem makal a za to budu 7 let 

dřít a žrát trávu? Nedůstojné. N.....t! Nežli tohle, tak raději příjmu taktiku spálené země a po mě potopa! 

 

Víkend jsem měl na výplaty a v sobotu tradá, navezeno zboží, jídlo, pivo vše, ještě jsem měnil bojler, tak že jsem úplně v pr...., mám 

platit výplaty, odvody, úvěr, energie, nájem..... Dnes jsem si chtěl vyřídit tu bezúročnou půjčku pro malé podniky a podnikatele, ale je 

tam tolik p.......n, že se s tím účetní maže ještě teď a ještě milionkrát budou volat.... Děs.. 

 

My máme s manželem soukromé jesle, nyní zavřené obě pobočky, takže příjem 0, nájem za prostory platit musíme, hypo na bydleni 

taky...nemluvím o dalších výdajích. Našetřeno máme, ale tak na 1, ě měsíce pro rodinu, nemáme rezrvy, abychom vydrželi platit 

náklady jeslí. Co bude dál? Netuším..... a těch rodin je tisíce, co budou mít problémy.... jsem zvědavá, co bude dál... ale obávám se, 

že s vládní pomocí počítat nemůžeme... 

 

My máme agroturistiku, celou zimu jsme čekali na jaro, přežili jsme a teď máme skončit. Nejhorší je co s koňmi, chtějí žrát. 

 

Mám firmu, vedu podnikatelům účetnictví. Mnoho z nich bylo nuceno zavřít ze dne na den, jiní mají home office, jenom ta blbá 

účetní musí chodit každý den do práce, aby měl stát všechny daně včas, ale z čeho mě ti klienti zaplatí to sami neví a z čeho my 

zaplatíme mzdy, to také nikdo netuší. Je to jak uzavřený kruh, který nic neřeší a s největší pravděpodobností to odskáčeme tak, že 

nám málokdo zaplatí a my budeme už brát z vlastního, dokud to ještě jde... co bude, až nebude, se raději nechci domnívat. 

 

Mám truhlárnu a jsme tři. Dnes jsem šel do karantény, takže jsem zavřel. Dnes ráno mi odřekl hlavní odběratel zakázky, protože 

je ze sektoru restauraci a denně přichází o miliony. Tak nevím co budu dělat. Práce stojí a peníze taky.  

 

V roce 12/2018 jsem otevřela malou kavárnu v Karlových Varech. Nyní jsem požadovala úlevu na nájmu- už jednou  mi to rada 
zamítla. Zažádala jsem znova. Co mohu udělat, aby mě někdo slyšel? 
 

???Na nás se zapomnělo ?? Drobní podnikatele - společnost s.r.o. 
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Jsem společnost s.r.o. - 2 zaměstnanci = ( t.j.  1 prodavačka matka 3 dětí na ošetřovném + 1prodavačka. ) Volala jsem na FÚ a 
ptala jsem se, jestli si můžu žádat příspěvek 25 000. Když vládním nařízením mám zavřený obchod se spodním prádlem, plavky a 
pyžama a to od 14.3.2020 do dnešního dne .... Tzn. že nejsou tržby = nejsou peníze na platby domácnosti + za pronajatý prostor 
a další...Prý nemám nárok !!!! Z čeho mám platit ???? 
Ale sociální + zdravotní jako společnost s.r.o. prý musím platit !! Můžu se zeptat z čeho, když nejsou tržby = nejsou peníze ???? 
Dnes mě volala paní ze socíálky, že tam nemám platbu - odvody za měsíc 2/2020, který je splatný v březnu. Kde na to mám vzít? 
Proč nemám také, jako drobný podnikatel možnost mít 6 měsíců sociální + zdravotní hrazené státem ????? 
 

Podnikám od r.1995 a obchod mám od r.2000, od r.2017 jsem založila drobnou společnost s.r.o.. Celou dobu řádně vše platím, nic 
nedlužím...a teď nemám nárok na nic od státu a ještě mám dále platit sociální+ zdravotní, ale není z čeho!!! 
 O úvěr jsem se zajímala, ale ČMRZB s úvěrem COVID II byl po 3hod.rozebrán a to pouhými 700 žádostí ??!!Klasický úvěr u 
bank nabízejí, ale nemá odklad úroků s odkladem splátek 1-2 roky jako u ČMRZB??? Z čeho bych to hned měla splácet? 
 

Měla jsem 13 zaměstnankyň, které čekají, že se jich část vrátí do práce. Jednu prodejnu jsem zlikvidovala (nebyl odpuštěn nájem). 
Propustila jsem zaměstnankyně za nevýhodných podmínek, protože nemám tržby, tak nemám peníze na program antivirus. 
 

Jsem v podnikání 25 let. Jsem unavená nést další odpovědnost za zaměstnance. Potřebuji motivaci, že mě stát pomohl, když se 
nevejdu do programu covid a antivirus. Mám cukrárnu s budoucností se super zaměstnankyněmi, které mi za to stojí. Ale nevím jak 
dál.  
 

Dobrý den abych se přiznala mám v těch jejich přehledech už vážně zmatek. Sleduji to celé na internetu, ale vážně jsem nikde 
nenašla konkrétní odpovědi, co dělají pro malá s.r.o., co můžeme a nemůžeme. Jsem právnická osoba, zaměstnance nemám ..nebo já 
už vážně nevím zda to celé chápu. Začínám se v tom všem ztrácet. Prosím poraďte a pomozte.  
 
Dobrý den. Jak to vypadá s.r.o.? Mám v pronájmu Fitness studio kde musím i přes zavření platit nájem a energie. Fitness studio 

mám krátce, (5měsiců), tudíž žádné rezervy nemáme. :-( 

 

s.r.o. jsem založil v roce 2010 s představou nějaké progrese. Začínal jsem opravdu od „0“, získával vědomosti, zkušenosti, 

absolvoval školení a kurzy, přebudovával prostor ve vlastním RD pro pražírnu kávy, splácel úvěry na stroje a bazarový vůz, prošel 

úmorným úředním martyriem. Tři roky jsem neměl téměř žádný zisk.  

Nyní, v současné situaci, kdy nikdo neví co bude za týden, mám a domnívám se, že nejsem jediný takový „One man show comp.“, 
stále stejné náklady na energie, pojištění, ostrahu, internet, telefon, správu e-shopu, vozidla (12 let starý vůz + skútr).  
Je nějaká šance, že i na takové z nás někdo pomyslí a alespoň minimálně pomůže? Půjčka pro takové z nás není pomoc.  

 

Jsme malá firma s 5 zaměstnanci, máme zavřeno, lidi platíme, platíme nájem a další náklady, plyn, elektřinu, pojištění a jiné 
nastavené platby nutné k chodu provozovny. Za nás se nikdo nikdy nepostaví. Havlíček a jiní kolaboranti se po nás vyšplhali 
chválil eet a hned se dostal do vlády. Tak co snámi bude?? 
 

Děkuji za info, ale stále jen osvc. Já s malým s.r.o maximálně mohu rozprodat věci a doufat v zázrak.  Jako ředitel si půjčím 
vlastní firmě na odvody. 80% si nechám poslat od státu, z toho zaplatím účty. A půjdu si natrhat pampelišky na salát,snad už 
nebude dlouho mrznout 
 

 

 

 


