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Věc: Žádost o přijetí opatření, která povedou k ochraně drobného podnikání 

 

Vážená paní ministryně Schillerová, 

 

živnostníci a malé firmy vyčerpali svoje rezervy a podzim a zima 2020/2021 budou 

rozhodujícím obdobím pro jejich přežití. Je nutné učinit vše pro jejich záchranu, protože jde jak o 

ekonomiku státu a o pracovní místa, tak i osudy jednotlivých lidí, kteří mohou přijít o svou dlouho 

budovanou existenci. Oni sami si svoje těžkosti nezavinili. 

 

V současné době je opět nutné chránit zdraví společnosti, a s tím nepolemizujeme. Avšak nelze na 

jednu stranu vyhlašovat ochranná opatření a na druhou stranu se chovat k malým podnikatelům a 

živnostníkům, jako by se nic nedělo a vše bylo v normě a v pořádku. Děje se, a hrozba krachu a 

zadlužení je pro malé firmy a živnostníky právě nyní stále reálnější. 

 

Podnikatelské odbory, jako zástupce českých podnikatelů a živnostníků, žádají vládu, aby 

přijala několik opatření, která povedou k ochraně drobného podnikání. 

 

Žádáme: 

1. Odpustit odvody za zaměstnance firmám do 50 zaměstnanců 

2. Prodloužit odpuštění záloh sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ 

3. Pozastavit EET alespoň do 30. 6. 2021 

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

5. Vrátit zpět podmínky pro OČR platné na jaře 2020 

6. Umožnit distanční vzdělávání zaměstnanců 

7. Znovu zavést ošetřovné pro OSVČ 

8. Revidovat program COVID – NÁJEMNÉ, aby z něj mohli čerpat i malí podnikatelé a živnostníci 

9. Změnit podmínky programu COVID-KULTURA, aby uznatelnou ztrátou byly i zrušené akce a 

ztráty příjmů 

10. Zavést znovu příspěvek 500 Kč/den pro ty, kdo nemohou podnikat (kluby, bary, kulturní zařízení, 

cestovky, průvodci a další) 

 

Podnikatelské odbory jsou připraveny jednat o všech opatřeních na záchranu českého podnikání a 

podpoříme i jiné nástroje, které bude chtít vláda poskytnout malým firmám a živnostníkům jako 
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podporu pro přežití. Nabízíme svou účast na tvorbě opatření a konzultace v naší početné členské 

základně i mase příznivců. 

 

Děkujeme, že věnujete naší žádosti čas a těšíme se na odpověď. 

 

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 

 

Tato žádost byla rozeslána všem ministrům a premiérovi. 

 

 


