
Radomil Bábek: Každý z nás se podílí na vzrůstajícím blahobytu byrokratického aparátu, který 
si za plný plat užíval téměř rok trvající homeoffice.  
 

Stanovisko Podnikatelských odborů ke stotisícovým odměnám vysokých 
státních úředníků 

 
„Doba Budelíp už je asi tady a srdce každého daňového poplatníka musí zaplesat. Vysocí státní úředníci dostali ke 
svému vysoce nadprůměrnému platu na přilepšenou stotisícové odměny. A je skvělé, že se to děje v době, kterou samotní 
ministři vlády, tedy ti, kdo odměny udělují, označují jako bezprecedentní krizi,“ říká předseda Podnikatelských 
odborů Radomil Bábek. Podle něho tak platí teze, že každý z nás se podílí na vzrůstajícím 
blahobytu byrokratického aparátu, který si za plný plat užíval téměř rok trvající homeoffice.  
 
Podnikatelské odbory zvláště upozorňují, že mimořádné odměny byly vyplaceny zejména za 
aktivní, vysoce kvalifikovaný přístup k plnění mimořádných a časově náročných úkolů VÍCE 
ZDE.  
 
1) Časová náročnost úkolu je zřejmá díky plošnému uzavření a zákazu práce v maloobchodu a 
službách v délce trvání téměř jednoho roku. A to bez jakéhokoli zdůvodnění. 
 
2) Kvalifikovaný přístup lze vidět u soudů, které opakovaně a pravomocně označují opatření, jež 
vládní úředníci zavedli, za protiprávní.  
 
3) Aktivním přístupem je zjevná snaha vládních úředníků neproplatit náhradu škody a 
nekompenzovat ztráty, které živnostníkům a podnikatelům vznikly z důvodu vládou nařízených 
opatření.  
 
Podle Bábka se představitelé stále víc nenažraného státu už ani nesnaží předstírat, že by jim šlo o 
rozumnou správu veřejných prostředků. Heslo Bude líp se nenápadně změnilo na Po nás potopa. 
„Vysocí státní úředníci dostávají od ministrů vlády stotisícové odměny za to, že živnostníkům, podnikatelům a jejich 
zaměstnancům zakázali pracovat. Stát tak nepodporuje ty, kteří díky práci a daním vyživují státní rozpočet. Naopak 
stát podporuje ty, kteří jsou z rozpočtu, tedy z práce a daní ostatních, vyživováni. Absurdistán? Nikoli. Česká 
republika v roce 2021,“ doplňuje Radomil Bábek.  
 
Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. - mají víc než 15 000 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. 
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