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TřeTina 
živnosTníků 
ZkrAcHuJe
Dostali jsme se do situace, kdy 
ekonomické přežití nebo nepřežití 
většiny z nás má v rukou vláda, říká šéf 
Podnikatelských odborů Radomil Bábek



petra Jaroměřská 
jaromerska@mf.cz

Vládní pomoc podnikatel!m a"#ivnostní-
k!m je podle p$edsedy v%boru Podnika-
telsk%ch odbor! Radomila Bábka oproti 
jarnímu období lep&í, nezm'nilo se v&ak to, 
#e na prvním míst' nadále z!stávají velké 
( rmy. Bábkovi vadí, #e #ivnostníky a"malé 
( rmy nechává vláda padnout.

Rozhovor vznikl krátce poté, co do-
&lo k"odlo#ení dal&í vlny EET, co# m'la b%t 
vlajková lo) ta#ení vlády Andreje Babi&e 
proti da*ov%m únik!m a"za vylep&ení p$í-
jm! státní pokladny. „Je!t" osmého #íj-
na nám paní ministryn" $ nancí tvrdila, %e 
k&odkladu není d'vod,“ poukazuje Bábek 
na problematickou komunikaci se státem. 

 ► !íkal jste, "e vás vláda k#jednání 
s#asociacemi nezve, u" se to zm$nilo?
Není to dlouho, co se v"médiích objevi-
la zpráva, #e ministryn' ( nancí Alena 
Schillerová bude s"podnikatelsk%mi sva-
zy jednat o"odlo#ení dal&í vlny EET. Ozvali 
jsme se jí s"dotazem, zda po+ítá i"s"námi, 
kdy# jsme druh%m nejv't&ím podnika-
telsk%m spolkem. Sd'lila nám, #e ano. 
Zapomn'la jsem na vás, ale p$izvu vás, 
$ekla.

Bylo nás celkem deset subjekt!, které 
o"odkladu nakonec s"paní Schillerovou 
jednaly. A"musím $íct, #e v&ichni krom' 
nás byli p!vodn' podporovateli a"p$íz-
nivci EET, ale v"této situaci a"+asto neradi 
museli b%t pro její odlo#ení. Byli jsme na 
jednání s"ministryní jediní, kdo setrvale 

kritizuje EET a"chce její zru&ení. U# jen 
fakt brutálních kontrol, kdy padají deseti-
tisícové pokuty kv!li zcela banálním p$e-
stupk!m, je alarmující. 

 ► Co rozhodlo, "e vláda nakonec EET 
odlo"ila?
V"situaci, kdy mají kade$nice +i kosmeti+-
ky zav$eno a"$emeslníci nemohou jít k"zá-
kazník!m dom!, p$ikazovat je&t' t'mto 
lidem povinnost zavád't EET, tedy kou-
pit si kasu, jít na ú$ad se zaregistrovat 
a"nechat se pro&kolit, to je zcela nereál-
né. Navíc se do v'ci vlo#ily i"( rmy, které 
jsou dodavateli pokladních EET systém!. 

Ty cht'ly, aby dal&í vlna byla spu&t'na, zá-
rove* ale paradoxn' dodaly ministryni ( -
nancí informace o"tom, jak to celé probí-
há. Jejich lidé musejí osobn' p$ijet k"t'm 
povinn%m, zavést systém, pro&kolit per-
sonál a"v't&inou musejí p$ijet i"n'kolikrát. 
A"t'ch povinn%ch m'lo b%t v"t$etí a"+tvrté 
vln' asi 400 a# 500 tisíc. Tak#e i"z"hledis-
ka zdravotního to bylo nepr!chodné.

 ► Jak se "ivnostník%m a#mal&m podni-
katel%m da'í b$hem pandemie udr"ovat 
své "ivnosti?
,erpají rezervy, platí nájmy, n'kte$í si mo-
hou p!j+it od bank, ale v"zásad' jen vydávají 

své peníze. Tím, #e v&ichni mají zav$e-
no, vznikl stav jakési hibernace a"nepozná-
me, kdo u# vlastn' zkrachoval a"kdo ne. 
-ivotaschopnost #ivností zjistíme, a# p$ijde 
n'jaké rozvoln'ní. Pak teprve uvidíme, kolik 
z"nich skon+í. Navíc #ivnostníci te) primár-
n' $e&í spí&e p$e#ití osobní, rodinné. Jsou 
v"pozici nezam'stnaného, tak#e se zab%va-
jí tím, kde vzít peníze na jídlo pro rodinu, na 
elekt$inu, na benzin, na nájem bytu nebo na 
telefon a"internet. Finance na záchranu #iv-
nosti a"podnikání nedostávají #ádné, to jen 
vláda se sna#í ve$ejnosti namluvit, #e pod-
poruje malé podnikatele. Nepodporuje, ne-
chává je zkrachovat.

 ► Co jste 'íkal na v&rok prezidenta 
Milo(e Zemana v#duchu „neschopní a) 
zkrachují“? 
Kdybychom to vyjád$ení chápali izolova-
n', pak bych s"tím mohl souhlasit. Jsem 
pravicov% konzervativec, podnikám a"sto-
jím si za tím, #e ka#d% +lov'k má nést od-
pov'dnost za sv!j #ivot. Jen#e v"kontex-
tu, ve kterém to prezident Milo& Zeman 
pronesl, pova#uji takové prohlá&ení za na-
prostou nehoráznost, proto#e tady ne-
zkrachují neschopní. Tady zkrachují ti, 
které vláda nechá zkrachovat. To nemá 
obdoby, to se stalo jen v"padesát%ch le-
tech. Je to d'sivé srovnání, ale sedí. 

 ► Zmizí n$které obory?
Ur+it' n'které obory, které nám dnes p$i-
padají samoz$ejmé, skon+í, ale nebude 
to hned. Stejn' jako v"minulosti zmizela 
jiná odv'tví. Spí&e budou nyní krachovat 
konkrétní podniky +i #ivnostníci. A"také 
to nebude v"d!sledku covidu. Myslím si, 
#e to bude vinou &patného fungování vlá-
dy. Dostali jsme se do situace, kdy p$e#ití FO
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Radomil Bábek (59)
 ● �Vystudoval�pedagogickou�fakultu�
v�Plzni.

 ● �Přednášel�management�na�The�open�
university�–�Business�School.

 ● �externě�přednáší�na�České�
zemědělské�univerzitě.

 ● �jako�generální�ředitel�a�předseda�
dozorčí�rady�řídí�podnikatelskou�
skupinu�VZK�group,�kterou�tvoří�deset�
společností.

 ● �od�roku�2014�vede�Asociaci�
podnikatelů�a�manažerů.�

 ● �V�roce�2016�se�stal�předsedou�
Podnikatelských�odborů�–�unie�
podnikatelských�a�živnostenských�
spolků.

rozpočet�si�nafoukli�na�
půl�bilionu�korun�ztráty�
a�teď�nevědí,�jak�z�něj�
utratit�asi�sto�miliard.



nebo nep$e#ití v't&iny z"nich má v"rukou 
vláda.

 ► Jak hodnotíte po*ínání vlády od za-
*átku pandemie?
Jako podnikatelé a"#ivnostníci bychom 
m'li mnohem v't&í pochopení, pokud 
by vláda byla schopna a"ochotna vysv't-
lit, #e má n'jak% konkrétní plán. Oni ale 
v&echno d'lali pomalu, pozd' a"chaotic-
ky. Rozkládají spole+nost. N'kdo má lep-
&í podmínky a"lidé z"vlády nám ne$eknou 
pro+, zav$ou hospody a"neuvedou d!vod. 
Hrozí v"hospodách v't&í nebezpe+í ná-
kazy ne# v"supermarketech? Pokud jde 
o"zdraví spole+nosti, jsem v"tomto ohle-
du velmi disciplinovan%, v&e dodr#uji. 
Netvrdím ale, #e se mi v&echno líbí.

 ► Která ekonomická opat'ení jsou pro 
vás nejproblemati*t$j(í?
Problematick% je p$ístup vlády k"ekonomi-
ce. Oproti situaci na ja$e se poda$ilo zlep-
&it podmínky n'kter%ch podpor, bohu#el 
u"n'kter%ch vláda podmínky naopak zhor-
&ila. P!vodní parametry byly v#dy nasta-
veny tak, aby co nejvíce #adatel! vylou+ily 
a"vláda nemusela ty peníze vyplácet. A"to je 
p$ístup, kter% se nezm'nil.

 ► Co máte konkrétn$ na mysli?
Velmi jsme kritizovali nap$íklad program 
Covid Nájemné. Ten byl p$íkladem toho, 
jak podvodn' se chovala tato vláda, jak 
skryt' p$ipravovala r!zné nástroje a"pe-
níze pro n'koho, ale p$itom p$edstírá, #e 
jsou ur+ené pro n'koho jiného. Nyní se 

spou&tí Covid Nájemné 2 a"musím uznat, 
#e tam je velk% posun. Tady pat$í hlavn' 
velké díky n'kter%m lidem z"ministerstva 
pr!myslu, proto#e bez jejich osobní anga-
#ovanosti by to ne&lo.

 ► Kde vidíte nejv$t(í mezery v#podpo'e 
"ivnostník%?
Vláda se sna#í vyvolat dojem, #e podpora 
je dostate+ná, ale faktem je, #e pomoc pod-
nikatel!m a"#ivnostník!m je nejen nedo-
state+ná, ale vláda k"ní navíc p$istupuje ze 
zcela chybné premisy. P$istupuje k"pod-
po$e podnikání, jako kdyby m'la podpo-
$it ur+ité obory. Podpo$íme hospodské, 

autobusáky nebo n'koho dal&ího. To je zá-
sadní chyba. To ukazuje na socialistické 
my&lení vlády, kdy centrální plánování je 
sou+ást její DNA. Oni se nemají dívat na to, 
v"jakém oboru ob+an pracuje, oni mají brát 
v"úvahu, zda je, nebo není v"potí#ích. Tento 
princip nejsou schopni vid't, proto#e mají 
v"hlav' centrální plánování.

 ► Lze v%bec podpo'it v(echny?
Zhruba 800 tisíc zam'stnanc! dostá-
vá u# skoro osm m'síc! v%raznou pod-
poru na záchranu jejich pracovních míst. 
-ivnostníci nebo podnikatelé, kte$í p$i&li 
o"práci, nebo ti, jejich# podnikání je ohro-
#eno, bu) dostávali velmi málo, nebo ne-
dostávali nic. Vláda neuznává princip rov-
nosti práce. V"Poslanecké sn'movn' jsem 
dokonce sly&el úvahu od n'kter%ch ú$ed-
ník!, zda stát má ur+ité obory podporo-
vat, kdy# je zjevné, #e nep$e#ijí. A"to byli 
vysoce postavení minister&tí ú$edníci, ná-
m'stci. Takové uva#ování je samoz$ejm' 
zhoubné, proto#e vlád' nep$íslu&í pod-
porovat, zavád't +i ru&it jen ur+itá odv'tví 
podnikání. Je zcela v'cí trhu, jestli se lidé 
v"t'chto oborech u#iví, nebo ne.  

 ► Podmínky státní podpory se ale na-
konec upravovaly a#upravují tak, aby na 
n$ dosáhlo více lidí. Máte n$jaká data, 
kolik "ivnostník% nakonec na podporu 
nedosáhne?
T'ch program! podpory je mnoho a"podni-
katelé a"#ivnostníci se v"tom ani nemohou 
vyznat. I"my bychom se v"tom te) tady „uto-
pili“, proto uvedu jeden p$íklad – kompen-

za+ní bonus 500 korun na den pro ty, kte$í 
p$i&li vlivem vládních opat$ení o"p$íjmy. Na 
ja$e bylo n'co kolem milionu #ádostí, pro-
to#e se ale #ádosti podávaly v#dy za m'síc, 
bylo jedine+n%ch #ivnostník!, kte$í tu po-
moc nakonec získali, asi p!l milionu. Jen 
pro srovnání, #ivnostník! je n'co p$es mi- 
lion. N'kte$í z"nich o"to ani ne#ádali. Ale pozi-
tivní bylo, #e ta p'tistovka na den byla rychle 
p$ipravená a"rychle se dostávala k"lidem.

 ► Kompenza*ní bonus bude vláda dá-
vat i#nyní.
V"sou+asné dob' je kompenza+ní bonus 
omezen jinak. Dosáhne na n'j jen ten, jeho# 

#ivnostenská +innost tvo$í p$es padesát pro-
cent jeho p$íjm!. To m!#e b%t problém t$eba 
u"matek pobírajících rodi+ovsk% p$ísp'vek. 
Mají-li #ivnostensk% list a"podnikají, bonus 
nedostanou, proto#e rodi+ovsk% p$ísp'vek 
se pova#uje za hlavní pracovní pom'r. Tak#e 
vláda úpln' nepochopiteln' vy$adila z"této 
podpory maminky na mate$ské. 

A"je t$eba dodat, #e z"t'ch p$ibli#n' 15 ti- 
síc korun, které dostane #ivnostník jako 
podporu v"nezam'stnanosti, musí státu od-
vést asi p't tisíc na zdravotní a"sociální po-
ji&t'ní. Tak#e mu z!stane pro rodinu na 
m'síc kolem deseti tisíc korun.

 ► Pokud jde o#vylou*ení t$ch, kte'í po-
bírají rodi*ovskou, to by se je(t$ mohlo 
zm$nit. V$ci se m$ní ka"d&m dnem... 
U# jsme to vlád' $ekli a"navrhovali jsme 
zm'nu. Tak uvidíme, jak zareaguje.  

 ► Kolik mal&ch +rem a#"ivnostník% 
podle vás zkrachuje?
V"existen+ních potí#ích se dnes nachá-
zí v't&ina #ivností a"mal%ch (rem. Nevím, 
kolik jich zkrachuje, ale m!j odhad je, #e 
opravdu tak t$etina #ivnostník! a"t$eti-
na mal%ch (rem nep$e#ije. A"bude spous-
ta t'ch, kte$í pak p!jdou na pracovní ú$ad 
a"sv!j byznys u# nikdy nerozjedou. 

Musíme brát v"úvahu +asov% faktor. 
Zatímco na ja$e se mnozí dostali do potí#í, 
ale m'li n'jaké rezervy, v"lét' se n'kte$í na-
dechli a"+ásti z"nich pomohl stát. Zd!raz*uji, 
#e pomoc dostali jen n'kte$í, stát nepomohl 
v&em. Nyní se malí podnikatelé a"#ivnostníci 
ocitli v"druhé razantní ekonomické depresi 
bez (nan+ních i"psychick%ch rezerv. Ty psy-
chické rezervy jsou hrozn' d!le#ité. Nejen#e 
na lidi dopadají tvrdé restrikce, je&t' se ne-
dostali z"potí#í, je&t' se nevzpamatovali a"u# 
je to tady znovu. Vyrovnat se s"tím, mít du-
&evní síly na to, abyste vydr#eli, není snadné. 
Navíc lidé necítí podporu státu. Vláda je zjev-
n' hází p$es palubu.

 ► Co by tedy m$la vláda nyní ud$lat?
Chceme, aby vláda úpln' stejn' jako k"za-
m'stnanc!m p$istoupila k"podnikatel!m 
a"#ivnostník!m. Aby vyhlásila podnikatel-
sk% Antivirus. M'la by lidem $íct, p$ihlaste 
se, jestli máte omezené p$íjmy v"d!sledku 
vládních opat$ení. A"to nejen t'm, kter%m 
zav$ela obchod, ale i"t'm, kte$í v"d!sled-
ku toho p$i&li o"práci. Jako t$eba pr!vodci 
turist!. Ti nem'li zakázanou +innost, p$i-
tom to jsou lidé, kte$í p!l roku nem'li prá-
ci, proto#e sem zahrani+ní turisté nejezdi-
li. T'm snad nyní vláda také pom!#e.

A"stejn' tak by se vláda m'la dívat na 
to, zda jsou lidé v"potí#ích. V&imn'te si, #e 
u"programu Antivirus nikdo nezkoumá, ja-
kou práci zam'stnanec vykonává. Proto#e FO
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Peníze�na�záchranu�živnosti�nedostávají�žádné,�
to�jen�vláda�se�snaží�namluvit�veřejnosti,�že�
podporuje�malé�podnikatele.�Nepodporuje,�
nechává�je�zkrachovat.
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jde o"záchranu pracovních míst, vláda u# 
osm m'síc! podporuje asi osm set tisíc 
zam'stnanc!.

 ► V#podmínkách Antiviru se uvádí, 
"e p'íjemce musí b&t p'ímo ohro"en 
pandemií.
Ano, ale jak vyhodnotíte p$ímé ohro#ení  
u"paní, která vyrábí kv'tinovou v%zdobu? 
Nikdo jí nic nezakázal, ona m!#e dál vyrá-
b't, ale nikdo od ní nic neodebírá, proto#e 
nejsou kongresy, nesm'jí se po$ádat oslavy. 
Proto jsem to srovnával s"Antivirem. Ta paní 
p$i&la o"práci nebo je její „pracovní místo“ 
ohro#eno, tak#e by m'la b%t získat podporu 
stejn' jako zam'stnanci. Podnikání je práce, 
a"to by m'la kone+n' vzít vláda na v'domí. 

 ► Podpo'it v(echny ale pravd$podobn$ 
nebude mo"né.
Nejprve je nutné zd!raznit, #e kdyby se 
vláda chovala rozumn', nemusela by za-
vírat ekonomiku, nemusela by ji za&kr-
tit takov%m zp!sobem. Ekonomika mohla 
na sedmdesát osmdesát procent fungo-
vat, jsem o"tom p$esv'd+en. Tak#e vlá-
da by nemusela $e&it, kde vzít na podporu 
+eského podnikání peníze, nebo alespo* 
ne v"takovém rozsahu jako nyní.

Pokud v&ak u# jsme v"takové situaci, 
do které nás vláda dostala, pak musí um't 
svoje ob+any (nan+n' podpo$it a"pomoci 
jim. Pen'z na to má zjevn' dost. 

 ► Myslíte?
Rozpo+et si nafoukli na p!l bilionu korun 
ztráty a"te) nev'dí, jak z"n'j utratit asi sto 

miliard. V"dob' nejhlub&í krize vláda od-
hlasovala patnáct miliard korun na p$ípra-
vu nesmyslného projektu kanálu Dunaj– 
Odra–Labe. Firma pana premiéra dostane 
dotaci &est miliard, zdravotnick% materiál  
vláda draze kupuje v",ín' místo od +es-
k%ch (rem, ú$edníci pracují na p!l plynu, 
ale za pln% plat, máme asi t$icet úpln' zby-
te+n%ch ú$ad!, Kancelá$ prezidenta re-
publiky dostane o"215 milion! korun víc 
nad sv!j b'#n% rozpo+et, proto#e nep$i-
jeli turisté, a"tak bych mohl pokra+ovat. 
-e není kde brát? Sta+í jen lépe hospoda-
$it a"p$estat vysávat státní rozpo+et ve sv!j 
prosp'ch. A"nedosti na tom, t$eba EU po-
skytla ,eské republice p!j+ku ve v%&i asi 
54 miliard korun, a"to cílen' práv' na pro-
gramy podpory malého podnikání. Tak#e 
kdy# vláda $íká, #e neví, kde na to vzít, 
a"p$itom jinde vyhazuje peníze zbyte+n', 
je to p$inejmen&ím pokrytectví.

 ► Není situace natolik vá"ná, "e by stej-
n$ tápala jakákoli jiná vláda? 
Situace byla mo#ná nová na ja$e, ale i"ji 
vláda m'la zvládnout lépe. Vláda byla va-
rována, ale odmítala se v"lednu a"v"úno-
ru covidem zab%vat. Kdy# si te) vzpo-
menu na ta únorová vyjád$ení, #e máme 
v&echno, v&eho máme dost, jsme p$ipra-
veni a"nic se ned'je, pova#uji to velkou 
nezodpov'dnost.

 ► Nepou*ili se?
I"kdybychom p$ipustili, #e na ja$e vlá-
da mohla b%t zasko+ena, nevidím #ád-
n% d!vod, pro+ by m'la b%t zasko+ena 

nyní. Vláda m'la p!l roku na to, aby na&i 
zemi p$ipravila na #ivot s"covidem. Jak 
je mo#né, #e jsme v"lét' nem'li vybudo-
vaná centra izolované pé+e, kde by byli 
umíst'ni lidé s"t'#k%m pr!b'hem ne-
moci covid-19? Jak je mo#né, #e není p$i-
pravena dostate+ná kapacita lidí? Pro+ 
nebyli vycvi+eni dobrovolníci? Pro+ vlá-
da ned'lá osv'tu, pro+ nevysv'tluje, 
pro+ nep$esv'd+uje ob+any o"nutnos-
ti zm'nit chování? Pro+ se +ekalo a# 
na dobu, kdy jsme m'li nejhor&í +ísla? 
A"p$edev&ím, stát se m'l postarat o"nej-
ohro#en'j&í skupinu obyvatel – o"lidi sta-
ré a"nemocné.

 ► Budou se lidé bránit proti opat'ením 
vlády? Mám na mysli tlak ve snaze zís-
kat n$jaké dal(í kompenzace za to, "e 
nemohli provozovat svou "ivnost nebo 
podnikání.
Jedinci, jednotliví malí podnikatelé a"#iv-
nostníci, se bránit nemohou. Ti se ani ne-
mohou dost dob$e zorientovat v"té zm'-
ti p$edpis!, podpor a"zákon!, kterou vláda 
vytvo$ila. Jedinou &ancí je, #e se za malé 
podnikatele a"#ivnostníky postaví podni-
katelské spolky.

Velké svazy to nebudou, ty hájí zájmy 
n'kolika nejv't&ích korporací a"navíc ni-
kdy nep!jdou proti vlád'. Na to mají p$í-
li& spole+n%ch zájm!. Tato vláda v#dycky 
bude podporovat velké podnikání, a"jest-
li zlikviduje pár tisíc mal%ch podnikatel!, 
je jí to úpln' jedno. Ty hospody, které te) 
skon+í, p$ece n'kdo koupí nebo je obnoví 
n'jak% $et'zec. FO

tO
: t

om
áš

 s
vo

bo
da

In
Ze

rc
e 

 ▼
A
19
10
05
44
2


