Pomoc v koronavirové krizi by měli dostat především živnostníci a malí podnikatelé
2. 4. 2020
V zemích postižených nákazou koronaviru spouští vlády různá opatření na záchranu živnostníků, ale
u nás pomoc dostanou především velké firmy, jako je například Agrofert, upozorňují Podnikatelské
odbory. Právě k velkým firmám směřuje největší pomoc státu. Podnikatelské odbory se jako zástupci
živnostníků a malých a středních podnikatelů neztotožňují s prezidentem Hospodářské komory
Vladimírem Dlouhým, který si kroky vlády pro podporu podnikatelů pochvaluje, protože podle něj v
mnohém odráží požadavky podnikatelů a Hospodářské komory. „Z toho je jasně patrné, že
Hospodářská komora zastupuje velké firmy, a ne živnostníky a malé a střední podnikatele, což ostatně
už dokázala v minulosti, když podpořila zavedení EET,“ nesouhlasí s šéfem HK Podnikatelské odbory.
Podle nich je "pomoc" živnostníkům nejen nedostatečná, ale přímo ostudná.
Podle programu Antivirus, který v těchto dnech představila vláda, například při karanténě a
uzavřených provozech by stát poskytl 80 procent vyplacené náhrady či výdělku, včetně pojistných
odvodů, do výše 39 tisíc korun měsíčně na jednoho zaměstnance, při výpadku pracovníků a surovin či
snížení poptávky pak 60 procent superhrubé mzdy do limitu 29 tisíc korun měsíčně. „Ovšem osobám
samostatně výdělečně činným postiženým koronavirem, které bez ohledu na zákaz činnosti musí
hradit nájmy, energie a další výdaje, poskytne stát jednorázovou kompenzace ve výši 25 tisíc za
období od 12. března do konce dubna, tedy ne 15 tisíc korun měsíčně po dobu nouzového stavu, jak
ministryně financí za ANO Alena Schillerová původně slibovala,“ zlobí se Podnikatelské odbory.
„A ještě si stát klade v podstatě nesplnitelnou podmínku, podle které musí nastat propad tržeb v
prvním kvartále tohoto roku oproti minulému. Vypadá to, že se vláda snaží, aby na podporu dosáhlo
co nejméně živnostníků a aby se vytvořily vhodné podmínky pro jejich nepřátelské převzetí velkými
koncerny a firmami. Právě Agrofert je v takových věcech tradičně úspěšný,“ varují Podnikatelské
odbory. Podle nich by měla být pomoc zastropována velikostí podniku, protože živnostníky a malé
firmy zastavení živností a provozu firem postihuje nejvíc.

