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Vážená paní ministryně, 
 
tragédie obyvatel obcí zasažených tornádem má ještě jeden rozměr či aspekt, který není zcela zjevný.  
 
V Hodoníně, Hruškách, Lužici, Mikulčicích a v Moravské Nové Vsi byli podnikatelé a živnostníci 
postiženi dvakrát. Přišli nejen o dům a majetek, ale i o svou práci, o zdroj příjmů. Odložení daně či 
příslib dotace, která možná přijde za pár měsíců, jejich situaci neřeší.  
 
Obracíme se na vás s touto výzvou a žádostí, aby Ministerstvo financí přijalo tato konkrétní opatření: 
 

 Kompenzační bonus, jako náhrada ušlého příjmu (podpora v nouzi či v nezaměstnanosti) 
Zdůvodnění: Všichni živnostníci a malí podnikatelé, kteří nemají zaměstnaneckou smlouvu, 
vypadnou ze systému Antivirus a zůstanou bez příjmů. Jejich situace je vážná, protože zůstali bez 
prostředků, tedy je jistě žádoucí poskytnout jim podporu adekvátní podpoře v nezaměstnanosti. 
 

 Odpuštění daní a poplatků, včt. odvodů (soc, zdr.), a to do konce roku 2021 
Zdůvodnění: V kritické situaci, ve které se ne vlastní vinou ocitli malí podnikatelé a živnostníci 
v obcích zasažených tornádem, není pomocí odkládání daní či odvodů. Naopak, odklady jsou 
faktorem posilujícím jejich frustraci, protože jim tak vzniká odložená platba, aniž by viděli zdroje, 
z kterých ji uhradí. 

 
Obě opatření je jistě nutné doladit a přijmout pro ně prováděcí mechanizmy. To je jen technická a 
procesní stránka věci, zatímco rozhodující bude politické rozhodnutí vlády, váš postoj k oněm 
poškozeným občanům.  
 
Upozorňujeme na fakt, že tornádem postižených podnikatelů a živnostníků je jen asi 200. To je pro stát 
tak malý počet občanů, kterým je potřeba pomoci, a jistě to nebude žádnou zátěží pro státní rozpočet.  
 
Na druhou stranu jsou dvě sta podnikatelů a živnostníků velmi mnoho pro život zasažených obcí. 
Vesnice a městečka bez provozoven služeb, bez obchodů či restaurací, ale také bez výrobců a malých 
zemědělců, budou chátrat, jejich život se zastaví a stanou se jen noclehárnami. Kromě osudů 
jednotlivých podnikatelů a živnostníků jde tedy i o osudy celých obcí. Proto vás, paní ministryně, 
žádáme o rychlé a věcné jednání. 
 
V Praze dne 15. 7. 2021 
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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 

 
 

 
 


