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Podnikatelské odbory prohlašují, že v tak výjimečné situaci, jakou je tato koronakrize, se často
smazávají ideové rozdíly a zůstává společný zájem na záchraně společnosti.
Ukazuje se, že v kritické situaci boje proti pandemii mají Podnikatelské odbory i ČMKOS stejný zájem
zabránit negativním dopadům na českou ekonomiku. Opatření vlády podle představitelů
zaměstnavatelů i zaměstnanců se odrazí v zásadním propadu hrubého domácího produktu, což podle
šéfa odborů Josefa Středuly povede k propouštění.
Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů k tomu řekl: „Sdílíme obavy ČMKOS, které
vyslovil Josef Středula minulý týden na tiskové konferenci komory, že se dopady nouzového stavu
promítnou do řady odvětví, jako je obchod, doprava, průmysl, ale přinese také velké ztráty pro stovky
tisíc osob samostatně výdělečně činných.“ Radomil Bábek vyjádřil souhlas i s výzvou ČMKOS z tiskové
konference: "Shodneme se s ČMKOS na tom, že stát musí ochránit zaměstnance, firmy i OSVČ. Stát
musí pomáhat zaměstnavatelům s placením mezd, podobně jako třeba v Dánsku by měl stát firmám,
které nebudou propouštět, proplatil 70 procent mzdových nákladů." podpořil Radomil Bábek
stanoviska ČMKOS.
„My podnikatelé a živnostníci si stejně jako zástupci zaměstnanců jsme vědomi toho, že když klesne
kupní síla občanů České republiky, protože se ocitnou bez zaměstnání, budou padat další odvětví a
dojde k dalšímu propouštění a devastujícím způsobem to zasáhne i nejmenší podnikatele a
živnostníky.“ pokračuje Radomil Bábek.
Podnikatelské odbory tak tentokrát dávají za pravdu šéfovi ČMKOS i v tom, že v této kritické situaci je
důležitější než diskuse o výši dluhů ochrana života a zdraví lidí v České republice, ale i záchrana
ohrožených firem a zaměstnanosti. „Stát vyhlásil stav nouze, měl by tedy převzít závazky za tuto
situaci. Je důležité, abychom se z důsledků boje s nákazou koronaviru vzpamatovali co nejdříve, jinak
budou problémy trvat několik let a řada firem a živnostníků ekonomicky nepřežije,“ říkají
Podnikatelské odbory.
Podnikatelské odbory vyzývají vládu, aby záchranu firem a živnostníků vzala vážně, protože jejich
budoucí existence je zároveň budoucností této země. Vláda by si měla uvědomit, že nemá jiné
peníze než ty, které jí zaplatí na daních a poplatcích podnikatelé a jejich zaměstnanci.

