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Věc: Výzva vládě k odstranění diskriminačního přístupu k OSVČ a malým podnikatelům 

 

Podnikatelské odbory jako zástupce českých podnikatelů a živnostníků vyzývají Vládu ČR, aby 

ukončila diskriminaci OSVČ a drobných podnikatelů a aby urychleně přijala opatření na jejich 

ochranu v koronakrizi.    

 

Živnostníci a malé firmy vyčerpali svoje rezervy a podzim a zima 2020/2021 budou 

rozhodujícím obdobím pro jejich přežití. Je nutné, aby vláda vzala tento fakt na vědomí a brala na 

situaci malých podnikatelů ohled. Oni sami si svoje těžkosti nezavinili. 

 

Vláda nyní opět vyhlašuje ochranná opatření a avizuje tzv. druhou vlnu covidu. A zatímco společnost 

se má chránit, občané mají být obezřetní a vláda přichází s různými omezeními, pro živnostníky a malé 

podnikatele má naopak vláda „návrat k normálu“, jako by se nic nedělo. Děje se a hrozba krachu a 

zadlužení je pro malé firmy a živnostníky v této situaci stále reálnější. 

 

Po jednáních, která Podnikatelské odbory, jako zástupce českých podnikatelů a živnostníků, 

absolvovaly s MF, MPO a MPSV, se zdá být zřejmým nezájem vlády o osudy živnostníků a malých 

podnikatelů. Na stranu druhou však vládu velmi zajímá, zda si zaměstnanci udrží svá pracovní místa.  

 

Podnikatelé a živnostníci se cítí být silně diskriminováni odlišným přístupem státu k zaměstnancům 

a k OSVČ a malým podnikatelům, především v době pandemie, ale nejen v ní. Zatímco nyní stát chrání 

pracovní místa cca 790 000 zaměstnanců v pandemií postižených firmách (Antivirus), OSVČ a 

malé firmy žádnou podporu nedostávají. Jako by stát oceňoval jen jeden způsob práce – zaměstnání, 

zatímco jiné formy práce ignoruje. Ale podnikání je práce a tato práce stát živí.  

 

Podle vyjádření vedoucích úředníků všech tří ministerstev není prý nyní situace kritická, proto není 

třeba přijímat žádná ochranná opatření (OČR pro OSVČ, odpuštění odvodů, odložení EET, 

snížení DPH, denní podpora v „nezaměstnanosti“ atd.) ve prospěch živnostníků a malých firem. 

Situace však je dostatečně kritická, aby stát chránil pracovní místa a podporoval zaměstnance. 

Na otázku, proč tedy jsou stále chráněna pracovní místa a prostřednictvím programu Antivirus jsou 

podporováni zaměstnanci, když „není situace kritická“, nám nikdo neuměl nebo nechtěl odpovědět.  
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Myslíme si, že stát koná v rozporu s doporučením Evropské komise, která žádá ochranu všech 

pracujících osob, jak zaměstnanců, tak i OSVČ. Jsme přesvědčeni, že vláda diskriminuje část 

občanů ČR, podnikatele a živnostníky. 

 

Podnikatelské odbory jako zástupce českých podnikatelů a živnostníků vyzývají Vládu ČR, aby 

ukončila diskriminaci OSVČ a drobných podnikatelů a aby urychleně přijala opatření na jejich 

ochranu v koronakrizi.    

 

Žádáme: 

1. Znovu zavést ošetřovné pro OSVČ 

2. Vrátit zpět podmínky pro OČR zaměstnanců platné na jaře 2020 

3. Zavést znovu příspěvek 500 Kč/den pro ty, kdo nemohou podnikat (kluby, bary, kulturní zařízení, 

cestovky, průvodci a další)  

Režimy zkrácené pracovní doby jsou programy, jež za určitých okolností umožnují podnikům v hosp. 

obtížích dočasně snížit počet hodin odpracovaných jejich zaměstnanci, kteří pak za neodpracované 

hodiny dostávají veřejnou podporu příjmu. Podobné režimy musí existovat pro náhradu příjmů i 

pro OSVČ. Zaveďte i pro OSVČ program zkrácené pracovní doby (Antivirus či Kurzarbeit). 

4. Odpustit odvody za zaměstnance firmám do 50 zaměstnanců 

5. Prodloužit odpuštění záloh sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ 

6. Snížit DPH alespoň v nejvíce zasažených oborech 

7. Pozastavit EET alespoň do 30. 6. 2021 

8. Kompenzovat malým podnikatelům a živnostníkům jednoduše a snadno ztráty vzniklé opatřeními 

proti covidu  

9. Revidovat program COVID – NÁJEMNÉ, prodloužit jej a upravit tak, aby z něj mohli čerpat i 

malí podnikatelé a živnostníci 

10. Změnit podmínky programu COVID-KULTURA, aby uznatelnou ztrátou byly i zrušené akce a 

ztráty příjmů a režijní náklady 

 

O každém jednotlivém požadavku jsme připraveni jednat a samozřejmě každý náš požadavek 

vysvětlíme a zdůvodníme. Podstatné však je, aby vláda chtěla jednat a chtěla podnikatelům a 

živnostníkům pomoci. Je nezbytné, aby vláda přestala skrývat své úmysly, aby přestala připravovat svoje 

opatření v skrytu a aby nás, zástupce podnikatelů a živnostníků přizvala už k přípravě opatření. 

 

Pane premiére, paní ministryně a páni ministři, vyzýváme vás, abyste vzali situaci živnostníků 

a drobných podnikatelů vážně, abyste přehodnotili svůj negativní postoj k nim a abyste 

odstranili veškerou diskriminaci malého podnikatelského stavu. Děkujeme. 

 

V Praze dne 5. 10. 2020 

 

Za Podnikatelské odbory: 

Radomil Bábek 

předseda výboru 
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Kontakt: 

Ing. Vanda Böhmová 

tajemnice Podnikatelských odborů 

Mobil:  +420 604 750 443 

E-mail: vanda.bohmova@podb.cz 

 

Tato výzva byla záslána: 

Ministři a sekretariáty 

Média  

Spolky  

Poslanci a senátoři 

 

 

 


