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Vážený pan 

        doc. Ing. Karel Havlíček Ph.D., MBA 

        ministr průmyslu a obchodu 

        Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

        Na Františku 32 

        Praha 1 

        110 15 

 

 

 

Věc: Žádost o přijetí opatření na ochranu drobného podnikání 

 

Vypnutí ekonomiky vládou jako důsledek koronavirové krize přineslo malému podnikání extrémní potíže. Vše 

má velkou setrvačnost, proto se dopady vládních opatření na mnoha firmách a živnostnících teprve začínají 

projevovat. Živnostníci a malé firmy vyčerpali svoje rezervy a podzim a zima 2020/2021 budou 

rozhodujícím obdobím pro jejich přežití. Je nutné, aby vláda vzala tento fakt na vědomí a brala na situaci 

malých podnikatelů ohled. Oni sami si svoje těžkosti nezavinili. 

 

Vláda nyní opět vyhlašuje ochranná opatření a avizuje tzv. druhou vlnu covidu. A zatímco společnost se má 

chránit, občané mají být obezřetní a vláda přichází s různými omezeními, pro živnostníky a malé podnikatele má 

naopak vláda „návrat k normálu“, jako by se nic nedělo. Děje se a hrozba krachu a zadlužení je pro malé firmy a 

živnostníky v této situaci stále reálnější. 

 

Podnikatelé a živnostníci se cítí být silně diskriminováni odlišným přístupem státu k zaměstnancům a k OSVČ a 

malým podnikatelům, především v době pandemie, ale nejen v ní. Zatímco nyní stát chrání pracovní místa cca 

750 000 zaměstnanců v pandemií postižených firmách (Antivirus?), OSVČ a malé firmy žádnou podporu 

nedostávají. Jako by stát oceňoval jen jeden způsob práce – zaměstnání, zatímco jiné formy práce ignoruje. Ale 

podnikání je práce a tato práce živí stát.  

 

Myslíme si, že stát koná v rozporu s doporučením Evropské komise, která žádá ochranu všech 

pracujících osob, jak zaměstnanců, tak i OSVČ. Režimy zkrácené pracovní doby jsou programy, jež za 

určitých okolností umožnují podnikům v hosp. obtížích dočasně snížit počet hodin odpracovaných jejich 

zaměstnanci, kteří pak za neodpracované hodiny dostávají veřejnou podporu příjmu. Podobné režimy musí 

existovat pro náhradu příjmů i pro OSVČ.  

 

Podnikatelské odbory jako zástupce českých podnikatelů a živnostníků předkládají Ministerstvu 

obchodu a průmyslu ČR, jmenovitě ministrovi panu Havlíčkovi a jeho prostřednictvím i vládě, svoje 

návrhy a požadavky.   

 

Žádáme: 

1. Znovu zavést ošetřovné pro OSVČ 

2. Revidovat program COVID – NÁJEMNÉ, prodloužit jej a upravit tak, aby z něj mohli čerpat i malí 

podnikatelé a živnostníci 

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

příjmů a režijní náklady 
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4. Zavést znovu příspěvek 500 Kč/den pro ty, kdo nemohou podnikat (kluby, bary, kulturní zařízení, cestovky, 

průvodci a další) 

5. Zavést i pro OSVČ program zkrácené pracovní doby (Antivirus) 

 

 

ad 1) Znovu zavést ošetřovné pro OSVČ 

Opět jsou zavírány školy a opět musí zůstávat rodiče s dětmi doma. Protože OSVČ jsou zjevně diskriminováni a 
nemají žádný nárok na OČR, je nutné, alespoň v této krizové době znovu zavést podporu pro rodiče – OSVČ, 
jejichž děti nemohou chodit do školy.  
Odmítáme argument, že není ještě dostatečně kritická situace, protože nedošlo k plošnému zavření škol. Už jen 
to, že jsou nyní stovky, nebo spíše tisíce OSVČ postaveny před neřešitelnou situaci, je dostatečně kritickým 
momentem.  
Žádáme MPO, aby podpořilo znovuzavedení OČR pro OSVČ a žádáme vládu, aby tento nástroj 
urychleně zavedla. 
 
ad 2) Revidovat program COVID – NÁJEMNÉ, prodloužit jej a upravit tak, aby z něj mohli čerpat i 

malí podnikatelé a živnostníci 

Původní nastavení programu COVID – NÁJEMNÉ Podnikatelské odbory kritizovaly a podle malého počtu 
žadatelů se zdá, že oprávněně. Je třeba analyzovat podmínky, za kterých a jak mohli podnikatelé podávat žádosti 
a vyhodnotit, zda tyto podmínky neodrazovaly právě malé podnikatele a živnostníky. 
Žádáme MPO, aby připravilo nový program COVID – NÁJEMNÉ, který by lépe vyhovoval malým 
podnikatelům a živnostníkům. Jako příklad by mohl sloužit program COVID – KULTURA, který také 
skončil a urychleně se obnovuje. Zároveň žádáme vládu, aby bez odkladů takový program odsouhlasila. 
 
ad 3) Změnit podmínky programu COVID-KULTURA, aby uznatelnou ztrátou byly i zrušené akce a 

ztráty příjmů a režijní náklady 

Podle informací z jednání s pracovníky MPO je již obnovený program připraven, proto žádáme jeho zveřejnění, 
aby podnikatelská veřejnost mohla vyslovit svoje postoje a návrhy.  
Žádáme MPO a vládu, aby opatření, která se týkají podnikatelů a živnostníků připravovali vždy s nimi 
společně a pod jejich kontrolou. Podnikatelé a živnostníci musí mít přehled a vliv na to, co se jich týká.  
 
ad 4) Zavést znovu příspěvek 500 Kč/den pro ty, kdo nemohou podnikat (kluby, bary, kulturní zařízení, 

cestovky, průvodci a další) 

Tento příspěvek nebyl ničím jiným než obdobou příspěvku pro nezaměstnané. Protože velké množství 
živnostníků zůstalo bez příjmů nebo s příjmy, které jim nepokryjí ani osobní a rodinné náklady, je nutné těmto 
lidem poskytnout alespoň minimální podporu. Takovou podporou byl program „Pětadvacítka“ (přičemž 
samotná název je velice zavádějící).  
Žádáme MPO, aby vyjednalo s MF a vládou obnovení programu podpory pro OSVČ, kteří ztratili vinou 
koronakrize možnost příjmů. Navrhujeme, aby byl program obnoven v původní výši příspěvku 500 
Kč/den. 
 
ad 5) Zavést i pro OSVČ program zkrácené pracovní doby (Antivirus) 

Stát vytvořil program podpory pro zaměstnance, jejichž pracovní místa jsou v koronakrizi ohrožena, program 
Antivirus. K 14. 9. 2020 bylo podpořeno 790 316 zaměstnanců. Program Antivirus pomohl udržet pracovní místo 
téměř každému 4. zaměstnanci v soukromé sféře, a většině zaměstnanců stát přispěl na jejich náhrady mezd opakovaně. (zdroj: 
MPSV) 
Žádnou takovou podporu stát nemá pro malé podnikatele a živnostníky, kteří jsou koronakrizí ohroženi stejně 
nebo dokonce více než zaměstnanci. A zatímco pracovní místa zaměstnanců jsou chráněna, aby se tito nemuseli 
registrovat na ÚP, živnostníkům je naopak k dispozici rada „tak jděte na pracák“. 
Žádáme vládu ČR, aby narovnala prostředí v naší zemi a aby se chovala stejně k podnikatelům a 
živnostníkům, jako k zaměstnancům. Žádáme vládu, aby zavedla program zkrácené pracovní doby i 
pro živnostníky a malé podnikatele. 
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V Praze dne 5. 10. 2020 

 

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 

 

Rozdělovník: 

Ing. Silvana Jirotková, náměstkyně sekce hospodářské politiky a podnikání  

Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu 


