Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1
PSČ 118 01

Výzva Vládě ČR k nápravě stavu společnosti a záchraně ekonomiky
Postulát
Podnikatelé a živnostníci jsou zásadně nespokojeni s chováním vlády a mají oprávněné obavy,
že vláda svou neschopností vleče zemi do ekonomické i společenské krize.
Text výzvy Vládě ČR
Vláda po celou dobu koronakrize, její jarní i podzimní vlny, jedná chaoticky, neefektivně a bezohledně
vůči občanům ČR. Vláda neudělala nic, aby zabránila onemocnění a zbytečným úmrtím lidí
z nejohroženější skupiny starých a nemocných. Vláda svou neschopnost skrývá za náhlá rozhodnutí,
změny pravidel ze dne na den, za příkazy a zákazy podpořené nouzovým stavem.
Vláda přenesla ekonomickou zátěž koronakrize na malé podnikatele a živnostníky, kteří nesmí nebo
nemohou vykonávat svou práci a jsou tak často zcela bez příjmů, přičemž pomoc malým podnikatelům
a živnostníkům je velmi omezená a tvrdě podmiňována. Velké množství z nich dosáhne jen na pomoc
nízkou až žádnou, zatímco jiné segmenty společnosti, jako zaměstnanci či státní úředníci, jsou
ekonomicky nezasažené, a pokud ano, pak dostávají plnou podporu ve výši 100 % platu.
Podnikatelské odbory, jako zástupce českých podnikatelů a živnostníků vytýkají vládě
především:
Nerespektování podnikatelského a živnostenského stavu, jako základního ekonomického segmentu
společnosti.
Diskriminaci drobného podnikání a vytváření výhodných podmínek pro velké obchodní a výrobní
firmy.
Matoucí a často zcela lživé informování veřejnosti o velikosti a podmínkách toho, jak vláda popisuje
naši situaci a co vláda označuje za „podporu podnikatelům a živnostníkům“, což nás uráží a u
veřejnosti poškozuje naše dobré jméno.
Setrvalé postoje prezentované výroky vlády, že nám něco „dává“. Vláda nám nic nedává, jen vrací to,
co si od nás dříve vzala, a to v pro nás kritické situaci, do které nás sama dostala.
Diskriminaci podnikání, jako formy práce. Vláda neuznává živnost či podnikání za práci a podporuje a
za práci uznává jen její zaměstnaneckou formu.

Požadavky
Podnikatelské odbory jménem českých podnikatelů a živnostníků vyzývají vládu, aby vzala
naše výtky vážně a aby splnila naše požadavky.
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Požadujeme:
1. Rovný přístup státu ke všem segmentům ekonomiky.
2. Ekonomiku otevřenou, nezakazovanou a fungující za dodržení rozumných, a především
efektivních pravidel ochrany zdraví.
3. Kompenzaci ztrát postiženým ekonomickým subjektům, a to podle vzoru Německa či
Rakouska, vztaženou k obratu ve stejném období předchozího roku.
4. Splnění podmínek nezbytných k nastartování ekonomiky: snížení DPH alespoň pro zasažené
obory; alespoň dočasné odpuštění odvodů z mezd a dalších poplatků; zrušení řady podmínek,
kterými vláda omezuje a brzdí podnikání; zrušení řady povinností, kterými vláda neoprávněně
zvyšuje náklady na podnikání především malým a středním firmám a živnostníkům; uvolnění
trhu práce, tedy snížení tzv. ochrany zaměstnanců před ztrátou místa.
5. Snížení výdajů státu na státní správu, tedy především: propuštění asi třetiny úředníků; zrušení,
bez náhrady, asi třiceti zbytečných úřadů; zastavení megalomanských projektů, jako např. kanál
Odra, Dunaj, Labe; výrazné snížení cen státních zakázek a vypisování jen těch skutečně
potřebných; zastavení veškeré finanční podpory velkým firmám prostřednictvím investičních
pobídek či daňových prázdnin; zastavit vyvážení obrovských finančních prostředků
zahraničními mateřskými firmami (což se netýká dividend); a další povinnosti vlády při správě
našeho majetku.
6. Nastavení systému pravidelných jednání vlády se zástupci českých podnikatelů a živnostníků, na
nichž budou projednávány záměry vlády ovlivňující podnikání.
7. Po splnění předchozích požadavků, nebo i v průběhu toho, žádáme odstoupení vlády z důvodu
prokázané neschopnosti a nerovného přístupu k občanům ČR.
Podnikatelské odbory jsou připraveny jednat s vládou v zájmu českých podnikatelů a živnostníků o
předložených požadavcích, jejich naplnění a praktickém provedení.
Pouze bod 1. není k jednání, ten považujeme za axiom.
Za české podnikatele a živnostníky formulovaly výzvu a předaly požadavky vládě Podnikatelské odbory
– Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z.s.
V Praze dne 1. prosince 2020
Za Podnikatelské odbory:
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