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Cukr a bič Andreje Babiše, jako znovuzrozeného spasitele živnostníků a podnikatelů. Nebo je to všechno jinak? 
ANO bude líp? 
 
Praha, 17. 2. 2019 - Podpora drobného podnikání a další pohádky na dobrou noc v podání Andreje Babiše. 
Leader hnutí ANO chce zjednodušit život malým podnikatelům a živnostníkům. Navrhuje snížení množství 
kontrol, zrychlení digitalizace státní správy i paušální daň. Příště bude na programu i modré z nebe. 
 
Andrej Babiš ve svém projevu na celostátním sněmu ANO opět potvrdil svou roli předního českého 
mystifikátora a populisty, když mimo jiné prohlásil, že:,,ANO, je hnutím pro všechny, tedy i podnikatele a 
živnostníky, kteří by měli ocenit, že současná vláda za celou dobu svého působení nezvýšila daně.“ Dále také 
řekl, že: ,,živnostníci, ti poctiví, zavedení EET vítají a podporují,“ což je lež, kterou pan Babiš dlouhodobě 
používá k manipulování veřejného mínění. 
 
I když řada z programových prohlášení souhlasí s požadavky podnikatelských odborů, stále jsou ve fázi slibů, 
u kterých, jak víme, panu Babišovi není radno věřit. Však si připomeňme jeho oficiální prohlášení na svém 
blogu z roku 2015, ve kterém jasně uvádí, že drobných řemeslníků a např. kadeřnic se EET týkat nebude. 
Skutečnost je, jak všichni víme, zcela jinde. 
 
Vyjádření Radomila Bábka, předsedy výboru Podnikatelských odborů k projevu A.Babiše na celostátním sněmu 
ANO: 
 
Podnikatelské odbory si cení každého opatření, které pomůže podnikatelům a živnostníkům a narovná alespoň 
částečně podnikatelské prostředí v České republice. Pro nás je mimořádně zajímavá změna rétoriky směrem k 
malým živnostníkům a podnikatelům. A. Babiš jim poprvé od voleb v roce 2013 vyjadřuje podporu a slibuje 
jakési kroky ke zlepšení jejich situace. Snížení množství kontrol, digitalizaci státní správy, či paušální daň, 
Podnikatelské odbory rozhodně podporují, ale Andreji Babišovi nevěříme. 
 
Podnikatelské odbory vyzývají vládu, aby začala bez prodlení připravovat zavedení paušální daně. 
Podnikatelské odbory žádají, aby byla okamžitě zrušena EET. 
Podnikatelské odbory žádají, aby se vláda začala rychle a efektivně věnovat nápravě škod, které tato a minulá 
vláda způsobily podnikatelům a živnostníkům v České republice. 
 

 


