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Prohlášení Podnikatelských odborů: Výzva vládě ČR 

 

 

Toto prohlášení Podnikatelských odborů je reakcí na přístup vlády k řešení a opatřením 

k zvládnutí epidemie koronaviru a jejich dopadům na podnikatele a živnostníky. 

 

 

Podnikatelské odbory prohlašují, že ochrana zdraví a životů mají nyní jednoznačně přednost a jsou tím 

nejdůležitějším, co musíme mít všichni na paměti. Podnikatelské odbory vyzývají všechny podnikatele a 

živnostníky, aby dodržovali stanovená opatření, a to i přesto, že mnohá jsou pro ně až likvidační. 

 

Podnikatelské odbory vnímají postupy a jednání vlády velmi kriticky, ale nyní se budou vůči vládě 

v tomto chovat zdrženlivě, protože v současné době by i oprávněná kritika vlády mohla narušovat 

společenskou shodu, které je nám všem velmi třeba. 

 

Podnikatelské odbory však především hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků. 

V současné krizi se v plné nahotě ukázalo, jak zranitelnou, a především diskriminovanou 

skupinou jsou drobní podnikatelé a živnostníci. Veškerá opatření vlády právě na ně dopadají 

nejsilněji a mají často až likvidační charakter. Proto posíláme vládě vzkaz a požadavek, aby 

živnostníkům kompenzovala ztráty a aby nedopustila krachování živností. 

 

Podnikatelské odbory žádají vládu, aby na ochranu malých a středních podnikatelů a 

živnostníků přijala následující opatření: 

 

1. Úhradu tzv. ošetřovačky i pro OSVČ, a to za stejných podmínek, jaké mají zaměstnanci 

 

2. Odložené spuštění 3. a 4. vlny EET, a to nejméně o šest měsíců po odeznění epidemie koronaviru a 

ukončení ochranných opatření 

 

3. Úhradu nákladů spojených s nemocenskou zaměstnanců OSVČ a malých a středních podnikatelů, 

kteří byli v karanténě; karanténa je hrazena jako nemoc, a tedy ji prvních 14 dnů zaměstnancům 

hradí zaměstnavatel – OSVČ nebo malý či střední podnikatel 
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4. Úhradu sociálního a zdravotního pojištění již zaplaceného za období při stavu nouze, u OSVČ, 

kteří ve vyhlášeném stavu nouze nemohli vůbec podnikat nebo, jejichž podnikání a provoz byly 

výrazně omezeny 

 

5. Kompenzaci, tedy úhradu vzniklých doložených ztrát; je nutné uhradit OSVČ náklady a ztráty, 

které vznikly v důsledku opatření vlády, např. uzavřením provozoven bez předchozího včasného 

upozornění apod. 

 

6. Vyhlásit pro OSVČ tzv. daňové prázdniny; alespoň po šest měsíců od ukončení mimořádné situace 

či odvolání opatření vlády k zvládnutí epidemie koronaviru osvobodit živnostníky  

a drobné podnikatele od placení daně z příjmu a sociálních a zdravotních odvodů   

 

7. Poskytnout OSVČ, ale i malým a středním podnikatelům rychlou a snadno dostupnou bezúročnou 

půjčku, která se postupně překlopí v prostředky k úhradě vzniklých ztrát OSVČ a stane se tedy 

půjčkou nenávratnou nebo částečně nenávratnou 

 

8. Zároveň žádáme vládu, aby rychle připravila konkrétní prováděcí mechanismy a naplánovala kroky, 

které povedou k ochraně živností a malých a středních podniků a k úhradě jejich ztrát. Jakýkoliv 

odklad těchto řešení znamená jen prohlubování nejistoty podnikatelů a živnostníků, což je pro ně 

velkou zátěží. 

 

 

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 

  

 

 

 

 


