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Výzva Vládě ČR
Podnikatelské odbory vyzývají vládu, aby neprodleně zahájila proces odškodňování
živnostníků a malých podnikatelů poškozených opatřeními vlády v období koronakrize, a to
především s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu v této věci.
Vážený pane premiére, vážené ministryně, vážení ministři,
Vláda ČR zakázala živnostníkům a drobným podnikatelům pracovat. Díky vládním protiepidemickým
opatřením řada z nich ukončila podnikání, další jsou na hraně krachu a jejich rodiny už měsíce živoří.
Nález Ústavního soudu v souvislosti se zrušením zákazu maloprodeje a služeb je jednoznačný. Zavření
malých obchodů a zákaz služeb byly vyhlášeny v rozporu se zákony ČR. Je úkolem vlády neprodleně
uspokojit oprávněné nároky všech živnostníků a malých podnikatelů, kteří byli díky
nezákonným restrikcím poškozeni. Žijeme-li v právním státě je náhrada škody a ušlého zisku ten
první krok, který, spolu s omluvou, zodpovědná politická reprezentace státu udělá.
Podnikatelské odbory upozorňují, že pro uplatnění náhrady škody a ušlého zisku není zapotřebí
vytvářet žádnou novou legislativu, protože:
1. Zákaz služeb a prodeje v maloobchodech byl schválen v rámci krizového zákona a náhrada škody
může být ihned podle tohoto zákona vyplácena.
2. Vláda může postupovat např. i podle občanského zákoníku, kde je myšleno obecně na náhradu
újmy.
3. V neposlední řadě je možné postupovat i podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci, která vznikla nesprávným úředním postupem, což potvrdil právě zmíněný
nález Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 106/20 dne 22. února 2021). V souvislosti s tím se značným
znepokojením sledujeme výroky některých vládních představitelů (např. ministr Karel Havlíček),
kteří nález Ústavního soudu, i právo na odškodnění, zpochybňují.
Podle Podnikatelských odborů je nepřijatelné, aby vládní představitelé hledali právní kličky, aby
se výplatě náhrad za škodu vyhnuli. Je nepřijatelné, aby vicepremiér Havlíček tvrdil, že zavření
maloobchodu a služeb nevnímá jako protiústavní, když právě tuto skutečnost potvrdil Ústavní soud. Je
nepřijatelné, aby vicepremiér Hamáček říkal, že škody nezpůsobila protizákonná vládní opatření, ale
epidemie – živelná katastrofa – které nešlo čelit jinak, než zákazem maloobchodu a služeb. Ústavní
soud a následně i Senát Městského soudu v Praze konstatoval, že vláda jednala protiprávně.
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Vláda musí své chyby napravit. Oprávněné nároky živnostníků a malých podnikatelů ve
službách a maloobchodu jsou jen drobnou náhradou za škody, které vláda svým protiprávním
konáním ve společnosti způsobila.
Podnikatelské odbory vyzývají vládu k neprodlenému zahájení odškodňování a vypořádání
oprávněných nároků, které vznikly živnostníkům a malým podnikatelům jako následek
vládních opatření a které jsou podpořeny nálezem Ústavního soudu. Žijeme-li v právním státě,
musí vláda neprodleně odškodnit malé podnikatele a živnostníky, kteří byli díky vládním opatřením
poškozeni!
V Praze dne 24. 2. 2021
Za Podnikatelské odbory:
Radomil Bábek
předseda výboru
Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. -mají více než 14 000 členů a jsou druhým
největším zástupcem podnikatelů v ČR. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných
podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.
Kontakt:
Ing. Vanda Böhmová
tajemnice Podnikatelských odborů
Mobil: +420 604 750 443
E-mail: vanda.bohmova@podb.cz
Výzva byla rozeslána:
Premiér, ministři
Poslanci a senátoři
Média
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