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19. 4.  

 

Podnikatelské odbory jsou přesvědčeny, že vláda vede válku proti všem živnostníkům i malým a 

středním podnikatelům. Důkazem je podle nich nelogický a nespravedlivý plán, podle kterého se 

uvolní tvrdé restrikce související s koronavirovou pandemií, a nízká finanční pomoc živnostníkům, 

kteří ze dne na den přišli o své příjmy. „Jak si může vláda myslet, že kadeřnicím, kosmetičkám, 

pedikérkám, hospůdkám bez zahrádky a dalším živnostníkům může stačit na deset až dvanáct týdnů 

pětadvacet tisíc korun jednorázové podpory?“ ptá se Radomil Bábek, předseda výboru 

Podnikatelských odborů, a dodává: "Navíc je nutné stále opakovat, že oněch dvacetpět tisíc korun 

nejsou peníze na záchranu živnosti, ale jakási dávka v nezaměstnanosti, aby ti lidé, OSVČ, měli vůbec z 

čeho žít! Kdyby vláda stála o to, aby živnosti byly zachovány, musela by jim alespoň trochu přispět na 

jejich náklady, které musí hradit, i když jsou jejich obchody a provozovny zavřené". 

 

Situace řady živnostníků a malých podnikatelů je přímo zoufalá, protože se ocitají vinou vládních 

opatření v těžké finanční situaci. „Jak mám žít a plnit své závazky, když jsem vládním nařízením v 

krizové situaci musela zavřít od 13. března svůj jediný zdroj příjmu – obchod?“ ptá se majitelka 

obchodu, která dvacet let platí odvody státu a nikdy po něm nic nechtěla, protože stačila všechno 

zvládat sama. „Mám společnost s ručením omezeným se dvěma zaměstnanci, z toho jedním jsem já. 

Do dnešního dne musím všechno platit, včetně sociálního a zdravotního pojištění, protože jako s.r.o. 

nemám nárok na šestiměsíční odpuštění záloh odvodů, ani není možné snížit nebo odsunout všechny 

poplatky týkající se podnikání, včetně nájmu, poplatků za energii, platební terminál, software EET, 

telefony atd., ale do dnešního dne jsem neslyšela, že by vláda zmínila, čím pomůže společnostem s 

ručením omezeným,“ popisuje svoji těžkou situaci. 

 

Získat úvěr COVID II je pro ni nemožné. „Co vím od svých kolegů, kteří se prokousali složitými 

formuláři a přílohami, skoro všichni jsou zamítnuti, protože se preferují větší firmy a velké společnosti. 

Takže finanční kompenzaci  nebo pomoc státu za to, že jsem musela ze dne na den zavřít před 

měsícem obchod, nemám žádnou, ale přitom po mně stát vyžaduje dál platit. Kdy se dočkám nějaké 

finanční pomoci jako jiné společnosti s ručením omezeným?“ ptá se marně. Nechápe, že stejný 

sortiment, který ona nesmí kvůli uzavření svého obchodu se spodním prádlem, plavkami, pyžamy, 

župany apod. prodávat, v hypermarketech po celou dobu nouzového stavu vesele prodávají, stejně 

jako v e-shopech. 

 

„Pokud naše vláda neumí nebo má problém efektivně pomoci, může si vzít příklad z evropských států, 

jako je Německo, Rakousko nebo Velká Británie a další, jak rychle dokázaly svým podnikatelům 

finančně pomoci. Po uzavření provozoven a živností tam měli podnikatelé do čtrnácti dnů peníze na 

účtu po vyplnění jednoduchého formuláře s číslem účtu, kde byla poslána adekvátní finanční pomoc v 

desetitisícových až statisícových částkách. A u nás jsme po více než měsíci nedostali ani korunu,“ 

uzavírá svůj dopis Podnikatelským odborům majitelka mikro společnosti s ručením omezeným. 

 

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček tvrdí, že vláda na přímou podporu pro OSVČ či kurzarbeit 

vyčlenila sto miliard korun a podle něj jsou tyto prostředky už prakticky rozdané. Do přímé podpory 

se podle něj počítají například schválené jednorázové příspěvky 25 tisíc korun živnostníkům i dalším 



osobám samostatně výdělečně činným jako kompenzace dopadů krize kolem koronaviru. Havlíček 

prohlásil, že jen pro živnostníky za první měsíc šlo téměř 40 miliard korun. „Kde tedy ty peníze jsou? 

Opravdu by mne zajímalo, jak pan Havlíček došel k této cifře,“ diví se šéf  Podnikatelských odborů 

Radomil Bábek, protože živnostníci si stěžují, že ani tuhle malou pomoc na prosté přežití jejich rodin 

nedostali.  

 

Podnikatelské odbory vyzývají vládu, aby přestala mlžit, aby zanechala hry s čísly a aby skutečně 

pomohla zachránit české podnikání. 


