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Předseda podnikatelských 
odborů Radomil Bábek odmítá 
tvrzení, že v Česku je příliš 
mnoho restaurací. „Otevřel to 
ministr průmyslu a obchodu Ka-
rel Havlíček i odborář Bohumír 
Dufek. Mně vadí, že na nedo-
statečnou pomoc vlády doplatí 
živnostníci a malí a střední pod-
nikatelé, kteří až do vládních 
opatření podnikali úspěšně, ži-
vili své rodiny, měli zaměstnan-
ce. Do současné situace se ne-
dostali svojí vinou. A je nesmysl 
říkat, že to nevadí, protože ti li-
dé aspoň půjdou na pracák,“ 
uvádí Radomil Bábek.

n Pan Dufek zmínil, že ne-
ní třeba těch 40 tisíc restau-
rací speciálně podporovat. Co 
si o tom myslíte?

Taky je nikdo nepodporuje. 
To, co dostávají teď, je kompen-
zace za dopady současných 
opatření. Samozřejmě jen čás-
tečná, protože kompenzuje část 
nákladů. Zdůrazňuji: část ná-
kladů a  jen některým. Vláda 
zakázala dokonce souběh ně-
kterých podpor, takže živnost-
ník si musí vybrat, jestli bude 

mít na jídlo pro rodinu, nebo 
dostane od vlády polovinu ná-
jmu své restaurace. Sofiina vol-
ba, že? Navíc nelze čekat, že po 
uvolnění se hosté hned tak vrátí 
zpět. Ovšem nikoliv proto, že 
by dlouhodobě do restaurace 
nechtěli. Ale kvůli obavám 
z  nákazy a  nedostatku peněz 
restaurace koronavirus těžce 
odnesou.

n To určitě. Ale netýká se 
to jen restaurací…

Samozřejmě. Ono jde taky 
o  celkový postoj vůči živnost-
níkům. Spolu s malými a střed-
ními firmami jsou největším 
zaměstnavatelem v  České re-
publice. Navíc generují přes 
polovinu HDP. Ale současné 
vládě jako kdyby vadili. Ta 
podporuje z  větší míry velké 
firmy.

n Máte pocit, že tento 
trend opravdu existuje?

Vezměte si jen zákaz dvojí 
podpory. Pokud zaměstnáváte 
lidi a jste OSVČ, tak dostanete 
podporu buď pro sebe, nebo 
pro zaměstnance. Ale obojí ne. 
Takže když budete chtít udržet 

zaměstnance, sami se asi pů-
jdete pást. V  podstatě je tedy 
lepší být bez zaměstnanců. 
Všude ve vyspělém světě vlády 
podporují vytváření pracov-
ních míst a  tady je to naopak. 
Vláda prostě našla fintu, jak ne-
vyplatit živnostníkům a malým 

subjektům to, co má. Ve srov-
nání s  užitečnými věcmi je 
v  tomhle neuvěřitelně kreativ-
ní. My jsme přitom vládu opa-
kovaně upozorňovali, že v prv-
ní vlně živnostníci vyčerpali 
úspory a podzim a zima pro ně 
budou kritické. Ministři nás ale 
tři měsíce odbývali, že se nic 
neděje. Další úchvatností je pak 
stravovací paušál.

n Myslíte argument, že 
odebere hostům zákazníky?

Nejen to. Ale kde ty peníze 
skončí? V  obchodech. Samo-
zřejmě nejvíc ve velkých ob-
chodech a  u  jejich dodavatelů. 
Bylo to krásně vidět během ja-
ra. Co lidé nesnědli v restaura-
cích a závodních jídelnách, to si 
šli nakoupit do obchodu. Za-
tímco živnostníci po měsících 
zmatků krvácejí, velkým ob-
chodům vláda vytvořila téměř 
monopol. Je to vládní hloupost, 
nebo zadání?

Většina firem, a  nejen ma-
lých, abychom nebyli nespra-
vedliví, trpí, ale producenti 
a  dovozci potravin do super-
marketů mají žně. A paušál bu-
de mít částečně podobný efekt. 

Nevím, jestli to je od vlády ro-
zumné, protože hospodští si to 
určitě nenechají pro sebe.

A  to všechno v  okamžiku, 
kdy dotace do zemědělství 
a  potravinářství míří hlavně 
k  velkoproducentům. Škoda 
mluvit, vždyť jsou toho plná 
média a stejně se nic nemění. Je 
tady skupina lidí, která určuje 
pravidla a  zároveň na těch 
 pravidlech profituje. To se tý-
kalo koronakrize, týká se to 
i paušálu.

n Takže nakonec to podle 
vás povede ke krachu řady 
těch malých?

Řada živnostníků a  malých 
podnikatelů to samozřejmě ne-
ustojí. Na druhou stranu, kdo si 
zvykl vzít na sebe zodpověd-
nost, většinou se nevzdá tak 
lehce. Jde o to, jak dlouho potr-
vá tento faktický lockdown 
a  jak hluboká bude následná 
krize. A  co všechno si na nás 
vláda ještě přichystala. Obá-
vám se, že paušálem, který sice 
ještě čeká třetí čtení ve Sně-
movně a  případně Senát, to 
zdaleka neskončí.

PŘEDSEDA PODNIKATELSKÝCH ODBORŮ RADOMIL BÁBEK:

Peníze ze zaměstnaneckého paušálu skončí 
v obchodech a u jejich dodavatelů

Na maloobchod se řítí po-
hroma. Odborníci tvrdí, že do 
konce roku musí zůstat v plat-
nosti přísná opatření proti šíře-
ní koronaviru. Malé obchody, 
bary a  restaurace prý letos už 
nesmí otevřít. Vláda prý nesmí 
podlehnout tlaku veřejnosti. 
Nejsem epidemiolog, abych to-
to tvrzení soudil, jsem eko-
nom – a vím, že pro řadu seg-
mentů služeb a  maloobchodu 
je zavření do konce roku zniču-
jící.

Je to jako zakázat 
zemědělcům sklizeň

V mnoho oblastech platí, že 
se tržby za poslední dva měsíce 
před Vánocemi blíží tržbám za 
předchozích deset měsíců. Tyto 
tržby jsou naprosto klíčové. To 
je jako zakázat zemědělcům 

sklizeň. Bez předvánočních tr-
žeb nedává mnoho odvětví eko-
nomicky smysl. Stačí si uvědo-
mit, kolikrát za rok koupíte tře-
ba hračku. Před Vánocemi jich 
pravděpodobně koupíte tolik 
jako po zbytek roku, nebo ještě 
víc. Toto je konec nejednoho 

kamenného obchodu. Jejich do-
minantní éra skončila. Začala 
éra e-shopů. Už v  několika 
knížkách jsem sice psal, že 
e-shop je budoucností maloob-
chodu, nikdy jsem ale nečekal, 
že konec krámků přijde tak 
prudce. Ekonomika potřebuje 
postupné změny, aby se měla 
čas přizpůsobit. Toto je nega-
tivní šok.

Minulý týden jeden přední 
odborář prohlásil, že polovina 
hospod a restaurací může skon-
čit, protože mají malou přida-
nou hodnotu. Bojím se, že má 
pravdu. Nikoli v tom, že nemají 
přidanou hodnotu, ale v tom, že 
nepřežijí, protože nesmí podni-
kat, zatímco velké řetězce smě-
jí.

Lidé jsou během koronakrize 
donuceni měnit své chování. 
Nikam nechodí, nakupují onli-

ne, a  pokud chtějí restaurace 
přežít, žijí z  rozvozu. Na práci 
restaurací ale parazitují rozvo-
zové služby a výrazně zdražují 
jídlo. Logicky se proto vaří mé-
ně.

A nebude lépe. Jen co skončí 
uzávěra ekonomiky, přijde ko-
nec stravenek. Mnoho zaměst-
navatelů přejde na takzvaný 
stravovací paušál. Lidé dosta-
nou peníze na ruku. Co s nimi 
asi udělají? V  době krize nej-
spíš do restaurace nepůjdou. 
Zatímco stravenky by je tam 
vrátily, hotovost je pošle do 
velkého obchodu, který smí mít 
otevřeno. Tam si koupí rohlík 
a  housku. Hladem neumřou, 
ale ekonomice ublíží. Kde je 
větší přidaná hodnota: v párku 
v  rohlíku, nebo v  plnohodnot-
ném obědě? Co víc pomůže 
ekonomice?

Vydělají prodejci 
cigaret a alkoholu

Kdyby někdo řekl, že celý 
systém končí a daňově zvýhod-
něné obědy nebudou, neřeknu 
ani slovo. Teď se ale zavede da-
ňově zvýhodněný stravovací 
paušál. V pozadí celého humbu-
ku vlastně stojí jen daňově zvý-
hodněný přesun tržeb z trpícího 
odvětví do prosperujícího. Pení-
ze přesuneme od (už tak dost 
decimovaných) hospod směrem 
k producentům párků a salámů.

Pro státní kasu v  tom není 
žádný přínos. Státní pokladna 
na to podle studií doplatí. Re-
staurace také. Vydělají velké 
obchody, velcí výrobci uzenin, 
prodejci cigaret či alkoholu.

Na změnu systému stravová-
ní přitom nebyla nikdy horší 
doba než dnes, kdy kvůli koro-

naviru služby a  maloobchod 
kolabují. Výsledek je jasný. Re-
staurací a  hospod bude méně, 
bude menší konkurence a vyšší 
ceny.

Budoucnost je v digitalizaci. 
Nějaké papírky jsou jistě pře-
žitkem. Tento skok je ale moc 
rychlý. Sousední Německo při-
pravilo záchranný balíček pro 
restaurace, my ve stejnou dobu 
sebemrskačsky potopíme stra-
venky.

Služby přitom potřebují 
rychlý návrat k  normálu se 
vším všudy. Jsou pro ekonomi-
ku velmi důležité. Jestliže bylo 
možné odložit EET, proč by ne-
šel odložit na později i  stravo-
vací paušál?

Pikora: Hospody letos už neotevřou, nechají je v tom

Stranu připravil 
Václav Tuček

Česká gastronomie a pohos-
tinství procházejí nejtěžším ob-
dobím své novodobé historie 
a  podle Asociace malých 
a  středních podniků a živnost-
níků ČR (AMSP ČR) je třeba, 
aby se vláda a parlament zdrže-
ly kroků, které hrozí jejich dal-
ším poškozením. Velmi nepříz-
nivým krokem může být pláno-
vané zavedení stravovacího 
paušálu, pokud prostředky 
z něj budou moci lidé libovolně 
utrácet, jak ministerstvo finan-
cí navrhuje.

Poté, co jen první pololetí le-
tošního roku přineslo gastro 
sektoru ztráty ve výši 30 mili-
ard korun, může neúčelový 
paušál představovat další úder 
pro řadu restaurací, hospod, 
bister, ale i  závodních jídelen 
a kantýn. Podle generální ředi-
telky AMSP Evy Svobodové 

nemůže nikdo prosperovat bez 
dostatečné poptávky. Českému 
gastronomickému sektoru při-
tom nyní hrozí, že přijde o hos-
ty nejen dočasně – kvůli koro-
naviru –, ale i dlouhodobě. Prá-
vě v  důsledku chystaného 
neúčelového stravovacího 
paušálu.

Ztráty v desítkách 
miliard

Dopad koronakrize bude 
podle AMSP značný, zatím ale 
nelze říci, zda to bude dvojná-
sobek jarních 30 miliard, či ješ-
tě více. V  prvním pololetí se 
firmy a živnostníci snažili situ-
aci ustát. Většinou i udrželi za-
městnance, pokryli fixní nákla-
dy a s vidinou zlepšení situace 
v druhé polovině roku se nebáli 
použít vlastní naspořené pro-
středky, včetně rodinných 

úspor. Teď ale už peníze došly 
a restaurace nemají z čeho brát, 
tvrdí AMSP.

Ani po znovuotevření pak 
nelze čekat návrat k  normálu. 

„Řada lidí se bude dál bát ná-
kazy. Mnozí budou nadále pra-
covat z domova, což se promít-
ne i  do jejich stravování, další 

nebudou mít peníze. Ukázalo 
se to během letošního léta, kdy 
řada restaurací v centrech měst 
a  obcí zela prázdnotou,“ říká 
Svobodová.

Pokud ale stravovací paušál, 
který umožňuje peníze formál-
ně určené na stravování ve sku-
tečnosti utratit za cokoliv jiné-

ho, včetně alkoholu, cigaret 
a  podobně, odsaje z  gastrono-
mie další peníze, bude to pro 
řadu restaurací, ale i firemních 
jídelen či kantýn těžká rána.

Dnes díky účelové daňové 
podpoře stravování proudí roč-
ně od zaměstnavatelů do gast-
ronomického segmentu 52 mi-
liard korun. To v kontextu 195 
miliard Kč tržeb celého gastro-
nomického segmentu předsta-
vuje velmi významnou část. 
Půjde-li velká část těchto peněz 
k  zaměstnancům formou 
paušálu, pak místo v  jídelnách 
a  restauracích skončí v  super-
marketech za levné potraviny 
a  v  bankách v  podobě úspor. 
Studie Institutu oceňování ma-
jetku VŠE říká, že paušál při-
praví gastronomický sektor 
o  35 miliard Kč a  29 000 za-
městnanců, což je více, než 

o co připravila první vlna koro-
naviru.

Průzkum agentury Focus pro 
Spotřebitelské fórum ukázal, 
že za stravovací paušál by si 
pořizovalo oběd v  restauraci 
pouze 5,5  % lidí. To bude pro 
mnoho stravovacích zařízení 
zcela likvidační. Přes 95  % 
podnikatelů v  gastronomii je 
přitom místních, odvádí zde 
daně, reinvestuje v ČR a neod-
vádí zisky do zahraničí.

AMSP proto vyzvala poslan-
ce, aby podpořili úpravu pláno-
vaného stravovacího paušálu 
tak, aby byla zajištěna jeho úče-
lovost. „Tedy že příspěvek za-
městnancům bude skutečně utra-
cen za jídlo, a nedojde tak k po-
klesu tržeb restaurací a  kantýn. 
Případně aby bylo přijetí stravo-
vacího paušálu odloženo na čas 
prosperity,“ uvedla AMSP.

AMSP poslancům: Neoslabujme dále českou gastronomii

Nelze čekat, 
že po uvolnění se 
hosté do restaurací 
hned tak vrátí zpět
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