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Ministerstvo financí 

Staroměstské náměstí 6 

110 15 Praha 1 

 

V Praze dne 31. 3. 2021 

 

 

Věc: Podnět k legislativní činnosti 

 

Vážení, 

my, Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z.s., IČ: 05786185, sídlem: 

Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, jakožto spolek hájící práva podnikatelů, si tímto dovolujeme podat 

podnět k zahájení legislativní činnosti. Tento podnět směřuje k poskytování pomoci podnikatelům, 

kteří byli zasaženi vládními opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií koronaviru, avšak jejich 

činnost nebyla těmito opatřeními výslovně zakázána.  

Jedná se tedy o podnikatele, jejichž provoz s provozem uzavřených provozoven přímo souvisí a je na 

nich ekonomicky závislý (dále také jen jako „Zasažení podnikatelé“). Proto jsme přesvědčeni, že i tito 

Zasažení podnikatelé by měli mít možnost být příjemcem podpory či kompenzace ze strany státu.  

Uvedený problém je přitom částečně řešen novými programy pro rok 2021 (Program COVID – 2021, 

Covid Nepokryté náklady).  Avšak domníváme se, že by mělo dojít k úpravě bonusových programů i za 

dřívější období. V případě, že provoz podnikatelů byl již v roce 2020 několik měsíců značně omezen a 

toto omezení jim nebylo nikterak kompenzováno, kompenzace za rok 2021 již nebude dostatečným 

řešením jejich situace.  

Pro rok 2020 jsou poté Ministerstvy (zejména Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem 

financí a Ministerstvem pro místní rozvoj) nabízeny dotační programy a podpora pro konkrétní odvětví 

– např. COVID Uzavřené provozovny, COVID Kultura, COVID Ubytování, COVID Sport, COVID 

Cestovní ruch. Tyto programy jsou přitom určeny pro podnikatele, jejichž provozovny byly vládními 

opatřeními výslovně uzavřeny či jejich činnost byla přímo zakázána.  

Je však mnoho podnikatelů, jejichž činnost se zakázanými oblastmi podnikání přímo souvisí. Jedná se o 

subjekty, pro které byly uzavřené provozovny (hotely, restaurace apod.) hlavním odběratelem zboží – 

např. prádelny pro hotely či specifické gastronomické služby (prodej značkových vín do gastronomie), 

rozličné servisní služby (opravy konkrétních profesionálních kávovarů, kuchyní…), cateringové 

společnosti a mnoho dalších. Stejně tak i v případě různých pořádaných kulturních, sportovních či 

jiných hromadných akcí – existuje také mnoho subjektů, zcela ekonomicky závislých na dodání zboží či 
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služeb na tyto akce. Takto podnikající osoby na žádný z dotačních programů nedosáhnou, i přesto, že 

jejich provoz je mnohdy díky vládním opatřením zcela zastaven.  

V současné době Zasažení podnikatelé nemají nárok na čerpání žádné z veřejných podpor týkajících se 

podnikatelů za období roku 2020, a to i v případě, že jejich podnikatelská činnost byla pandemií 

koronaviru a souvisejícími vládními opatřeními v tomto období značně ovlivněna, případně zcela 

zastavena. Není tedy vyloučeno, aby neměl nárok na podporu takový Zasažený podnikatel, jehož obrat 

efektivně klesl na nulu, neboť jeho hlavní odběratelé přestali poptávat jeho služeb či jeho zboží. U 

takto zasažených podnikatelů přitom nemusí být naprosto dána možnost, aby změnili svoji orientaci na 

poskytování služeb a/nebo zboží jiným podnikatelům, krizí nezasažených. I pokud by nadto taková 

možnost byla, obvykle prostor pro poskytování služeb je jistým způsobem obsazen jinými podnikateli, 

a jakákoli snaha o konkurenci v daném případě bude narážet na zvýšené náklady, případně jinou formu 

bariery pro vstup do daného odvětví. 

Nelze tak předpokládat, že například průmyslová prádelna zajišťující služby pro hotely bude schopna 

nahradit propad v obratu tím, že začne poskytovat své služby jednotlivým spotřebitelům – dílčím 

způsobem kvůli tomu, že spotřebitelé takové služby nepoptávají, dílčím způsobem pro to, že činnost 

této prádelny je zařízena a optimalizována pro určité penzum služeb, pro průchod dostatečně velkého 

množství prádla. Jde o klasickou ukázku efektivního fungování úspor z rozsahu a zároveň poměrně 

vysokých nákladů, ať již fixních (amortizace zařízení), tak variabilních (typicky nájemné a mzdy 

pracovníků). Takový subjekt má de facto jen možnost zcela uzavřít své služby a nadále je neposkytovat 

a minimalizovat tak ztrátu – ve zbožném přání, že snad pandemie ustane a cestovní ruch se oživí – 

anebo zcela zavřít provoz a vyhlásit na sebe úpadek (nyní legislativně de facto potlačovaný). Třetí 

alternativa – možnost požádat o výpomoc státu, dána není, stát na ní nepřemýšlí, nehodlá ji poskytnout, 

ačkoli od takového subjektu s radostí vybíral daně. 

Podobnou situací je stiženo mnohem více podnikatelů. Například dodavatelé vína, případně 

cateringových služeb do restaurací. Zde v podstatě postačí pouze sortiment, směřující spíše 

k poskytování restauračních služeb, nežli pro spotřebitele. Pokud Zasažený podnikatel dodává 

například prémiové víno do luxusnějších restaurací, je poptávka po takovém vínu komplementárně 

spojena s výběrovou gastronomií; šance, že takové víno podnikatel prodá bez párování s jídlem, není 

vysoká; prodávat pak láhev o poměrně vysoké ceně běžnému spotřebiteli není taktéž pravděpodobné. 

Nákup nového skladu a otevření eshopu pro prodej vína běžnému spotřebiteli pak neřeší otázku 

skutečnosti, komu a kdy prodat uskladněné víno, jehož pořizovací cena může být v řádu několika 

milionů, a které – i přes profesionální skladování – nemá neomezenou dobu pro konzumaci. 

Podobných případů lze najít mnoho. Mají společné to, že Zasažení podnikatelé vyvíjeli obchodní 

činnost ve smyslu spolupráce s nyní uzavřenými provozy, přičemž byli specializovaní pro dodávky 

zboží či služeb nyní uzavřených provozů. 

Zatímco tyto provozy mají nyní nárok na formu podpory, Zasažení podnikatelé nikoli. Nic přitom 

nebrání úhradě poměrně části nákladů, například podle doložení rozsahu obratu spojené s dodávkami 

do uzavřených prostor. 
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Není tedy problém vymezit program tak, že příjemce je ten podnikatel, který například dodával alespoň 

25% obratu do uzavřených prostor, v důsledku jejich uzavření přišel například o 20% obratu (rozdíl je 

dán snahou nepenalizovat tu část podnikatelů, kteří se snažili jakkoli výpadek v obratu nahradit novou 

podnikatelskou činností). 

Takový Zasažený podnikatel by měl nárok na formu pomoci, například v rozsahu COVID-Gastro-

Uzavřené provozovny, byť sníženou o podíl rozdílu zasaženého obratu. Tedy v našem hypotetickém 

případu by pomoc odpovídala 25% COVID-Gastro-Uzavřené provozovny, a to proto, že propad 

v obratu činil 25% proti období před uzavřením provozoven.  

Stávající situace je pro Zasažené podnikatele neúnosná, neb nemají finance na hrazení svých závazků, 

případně i na úhradu základních životních potřeb a pomoci ze strany státu se jim nedostává. V tom, že 

jim bude podpora částečně poskytnuta za rok 2021, záchranu nevidíme. Několikaměsíční výpadek 

příjmů za předcházející období pro tyto podnikatele může být likvidační. Tedy se domníváme, že je 

skutečně nezbytné, řešit nastíněnou situaci již pro rok 2020. 

Nadto takovéto nastavení, kdy státní dotační programy jsou určené pouze pro některé vládními 

opatřeními zasažené podnikatele, ač k tomu není žádný ospravedlnitelný důvod, považujeme za 

diskriminační  -  tedy v rozporu s ústavním pořádkem ČR (ač se nedomníváme, že k takovému stavu 

došlo záměrně, nicméně opomenutím).  

S ohledem na veškeré výše uvedené považujeme za zcela nezbytné, aby byly podpůrné programy 

upraveny tak, aby na ně dosáhli i Zasažení podnikatelé výše popsaní, a to právě také zpětně za rok 2020. 

Ať už by se tak stalo úpravou výše zmíněných programů pro rok 2020 (COVID Uzavřené provozovny, 

COVID Kultura, COVID Ubytování, COVID Sport, COVID Cestovní ruch) či úpravou programů již 

vypsaných či chystaných na rok 2021 (např. Program COVID – 2021, Covid Nepokryté náklady) tak, 

aby je bylo možné čerpat i za předcházející období. Případně byly vytvořeny programy nové, které by 

přinesly možnost podpory pro Zasažené podnikatele zpětně za období roku 2020, ve kterém došlo 

k omezení jejich podnikání.  

Máme za to, že s ohledem na nutnost podnikatelů podávat souhrnná a kontrolní hlášení a jiné doklady 

nebude složité ověřit, zda podnikatelé, kteří budou žádat o podporu, skutečně byli dodavateli (či jinak 

ekonomicky závislými osobami) na opatřeními zakázaných a omezených provozech a činnostech. 

Podpora by přitom mohla být založena na poměrné výši – tedy pokud by zisk těchto Zasažených 

podnikatelů pramenil např. z 80 % na osobách, jejichž provoz byl uzavřen či činnosti zakázány, měly by 

Zasažení podnikatelé nárok na 80 % výše podpory poskytované daným programem. Podpora by přitom 

měla být poskytnuta zpětně, a to za veškerá období, kdy byli opatřeními státu zasaženi shora popsaným 

způsobem.  

Nad rámec uvedeného se domníváme, že k zajištění efektivní pomoci podnikatelům a hladkému 

nastartování ekonomiky je nutné přijmout v mezidobí (než bude výše uvedená podpora poskytnuta) 

vhodnou rychlou pomoc prostřednictvím bezúročné půjčky či jiných obdobných institutů, jenž by 

zajistily přinejmenším nároky věřitelů Zasažených podnikatelů. V opačném případě hrozí rapidní nárůst 

dluhů podnikatelů, jejich postupné úpadky, vzrůst nezaměstnanosti a sekundární úpadky věřitelů 
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Zasažených podnikatelů. Je zřejmé, že v takovém případě by jakékoli následné udělení podpory nebylo 

k ničemu. 

Z tohoto důvodu si dovolujeme požádat o zahájení legislativní činnosti, kterou by došlo k řešení výše 

nastíněné situace. Zároveň Vás tímto zdvořile žádáme o zaslání informace na výše uvedenou 

adresu sídla či do datové schránky: f9f9cma, zda a případně jak této žádosti bude vyhověno.  

 

Za Podnikatelské odbory – Unii podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. 

Radomil Bábek 

předseda výboru 

 

Kontakt: 

Ing. Vanda Böhmová 

tajemnice Podnikatelských odborů 

Mobil:  +420 604 750 443 

E-mail: vanda.bohmova@podb.cz 

   

 


