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Podnikatelské odbory upozorňují, že koronavirová krize postihla nejen živnostníky a firmy, kterým 

vláda zakázala činnost v době nouzového stavu, ale i ty, jejichž činnost vláda nezakázala, ale fakticky ji 

vykonávat také nemohli. Takovým oborem jsou realitní makléři, kteří jsou osobami samostatně 

výdělečně činnými. „Je to další příklad jednoho oboru podnikání, na který vláda ani nevzdechla,“ 

kritizuje předseda výboru Podnikatelských odborů Radomil Bábek. 

 

„Vláda nás dostala do velmi obtížné a tíživé situace a vlastně nás odstavila od možnosti jakýchkoli 

náhrad a možností pomoci ze strany státu, protože zákaz činnosti se na nás nevztahuje. Vláda 

vyjmula náš „cech“ z opatření, které platí v celé této republice,“ obrací se na Podnikatelské odbory 

realitní zprostředkovatelka Věra Mádrová. Upozorňuje, že na rozdíl od jiných podnikatelů, kteří sedí v 

kancelářích a nepřijdou osobně s klientem do kontaktu, protože jim podklady mohou poslat 

naskenované v e-mailu, práce realitních zprostředkovatelů probíhá především v terénu a v úzkém 

kontaktu s lidmi, například při prohlídkách nemovitostí. „Navíc chápeme, když klienti, kteří prodávají 

nebo pronajímají nemovitost, odmítají v době stavu nouze vpouštět do své nemovitosti kohokoli 

cizího, aby neohrozili své zdraví.,“ uvedla. A dodává, že jde i o zdraví makléřů, protože ti nikdy nevědí, 

zda některý s klientů není nakažený koronavirem a neohrozí tím nejen je, ale i další. 

 

„Pomozte nám prosím zrušit tuto nesmyslnou výjimku z usnesení vlády, která vyjmula realitní makléře 

ze zákazu činnosti, a podpořte nás v tom, aby se i k nám, OSVČ - realitním zprostředkovatelům vláda 

ČR chovala jako ke svým občanům a podobnými výjimkami nás přestala ohrožovat, stejně jako spolu s 

námi ohrožuje mnohé další lidi v této zemi,“ žádá Věra Mádrová Podnikatelské odbory i za všechny 

ostatní realitní zprostředkovatele, kteří se ocitli v  situaci, která pro ně může být tragická. 

 

Podnikatelské odbory žádají vládu, aby vzala na vědomí, že v nouzi se ocitlo mnohem více oborů 

živností než zatím předpokládala. Žádáme tedy vládu, aby i těmto profesím poskytla příspěvek k 

přežití nouzového stavu. 

 


