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Českou justici čeká v příštích měsí- 
cích a letech nejsložitější právní 
bitva v dějinách republiky. Na jed- 

né straně čeští podnikatelé a živnostníci, 
na straně druhé pak státní správa, nejspíše 
Ministerstvo vnitra ČR, které by dle dosa-
vadních výkladů mělo nést zodpovědnost 
za opatření zavedená během pandemie.

Ta drtivě zasáhla mnoho oborů nejen 
v oblasti obchodu a služeb a statisícům 
firem i jednotlivců fakticky zabránila v čin- 
nosti. Mnozí podnikatelé a živnostníci 
krachují a zavírají podniky (jenom restau- 
rací a hospod skončilo zhruba 500), hodně 
jiných se zadlužilo u rodiny nebo u bank, 
další přišli o úspory či o majetek a musejí 

bezmocně přihlížet zkáze svého živobytí, 
které často budovali po desítky let.

Byrokratická 
zašmodrchanost
Všichni podnikatelé přitom nevěřícně sle- 
dují macešský přístup české vlády, která 
náhradou za likvidační pandemické zá- 
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kazy nabízí administrativně šílené antico- 
vidové programy, které kvůli své – dost  
možná i záměrné – byrokratické zašmo- 
drchanosti podnikatelům významně  
komplikují či zcela brání získat finanční 
kompenzace za škody, které vláda svými 
opatřeními způsobila.

Dokonce dochází i k případům, kdy 
kvůli marginálním administrativním chy-
bám musejí firmy i živnostníci získané 
prostředky státu vracet. Logickou obra-
nou proti vládnímu přístupu je žaloba na 
stát, ale různé indicie naznačují, že k úspěš- 
nému rozsudku a finančnímu odškodnění 
může vést poměrně složitá cesta, která 
zatím čeká na to, až ji někdo prošlape…

 
Žádost ne, tak co žaloba?
Prvním krokem k získání kompenzace 
mimo anticovidové programy je žádost 
o odškodnění směřovaná na Ministerst- 
vo vnitra ČR, kde je úředníci dosud bez 
výjimky zamítají. Druhým krokem je prá-
vě žaloba a již několik předních českých 
právníků specializovaných na náhrady 
škod se veřejně vyjádřilo, že soudní pře 
se státem lze podle nich vyhrát, a to ne- 
jen v rovině vzniklých ztrát, ale snad i v ro- 
vině ušlých zisků.

Právní situaci komplikuje fakt, že pan- 
demická opatření byla zaváděna podle 
dvou různých zákonů – krizového a pan-
demického – z nichž každý pokrývá jinou 

část předmětného období a mají rozdílná 
ustanovení, podmínky i promlčecí lhůty, 
krizový zákon dokonce jen 6 měsíců. Další 
komplikací je obtížnost, jak prokazatelně 
vyčíslit ztráty, případně ušlý zisk. Kromě 
všemožných dostupných dokladů zřejmě 
přijdou ke slovu hlavně znalecké posudky 
a nejspíš půjde o extrémně náročnou ma- 
tematiku. V mnoha podnikatelských obo- 
rech by se přitom vyloženě nabízelo použít 
jako pomůcku vládou tolik opěvované EET, 
které eviduje tržby podnikatelů z předpan- 
demického období. Konečně by bylo čes- 
kým podnikatelům aspoň k něčemu dobré. 
Tak jednoduché to však zřejmě nebude.

Nenechat si to líbit
Vzhledem k tomu, že se jedná v historii 
ČR o zcela bezprecedentní situaci, je po- 
čet podaných žalob zatím překvapivě níz- 
ký, obzvlášť v porovnání s počtem existu-
jících firem a živnostníků. Malé a střední 
firmy i OSVČ zřejmě odrazují náklady na 
vedení soudních sporů, délka jejich trvání 
i nejistá právní situace.

Šance se však chápou mnohé profes-
ní i odborové organizace, například Pod-
nikatelské odbory, které chtějí podpořit 
možnou soudní ofenzivu svých členů, ať 
už pomocí zajištění odborného právního 
poradenství, společné koordinace aktivit, 
sdílení zkušeností či přípravy manuálů, 
jak při podání žaloby na stát postupovat. 
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Frustrující přístup vlády připomíná praktiky tzv. šmejdů

...říká Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů,  
Unie podnikatelských a živnostenských spolků, které si do štítu vetknuly 
poslání hájit práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu.

Řešíte v rámci Podnikatelských 
odborů otázku možností, jak by 
podnikatelé mohli podat žalobu 
na stát o odškodnění za ztráty 
způsobené vládními opatřeními 
v době pandemie covid-19?  
Jak postupujete a jaké jsou 
dosavadní výsledky?
Nejprve mi dovolte krátký obecný 
úvod do tématu. Vláda ČR v rámci 
tzv. koronakrize přijala řadu 
opatření, některá pochopitelná, 
jiná zjevně bez vlivu na ochranu 
zdraví a životů občanů. Do té druhé 
kategorie patří téměř všechna 
opatření, která omezila nebo 
zamezila podnikání v oborech 

gastro, hotelnictví, v obchodu  
a službách, opatření, která zcela 
zmrazila veškerou kulturu  
a cestovní ruch. Na tyto obory 
samozřejmě navazují také další 
obory a podnikatelské činnosti, 
které tím zásahem do podnikání 
utrpěly. Vláda tedy zakázala 
statisícům podnikatelů  
a živnostníků pracovat a nucenou 
nečinností devastovala jejich 
podnikání. Snížila se hodnota 
jejich majetku, mnozí o majetek 
či o jeho část přišli, zadlužili se, 
mnohé projekty se zastavily  
a tedy prodražily, mnohé jiné  
s velkou ztrátou zcela skončily. 

Podnikatelé 
a živnostníci 
často zcela 
přišli o dlouhá 
léta budované 
kontakty na dodavatele a především 
ztratili velkou část odběratelů, 
tedy zákazníků.
Podle Podnikatelských odborů  
je český stát povinen kompenzovat 
ztráty, které podnikatelům  
a živnostníkům vznikly v důsledku 
vládních rozhodnutí. Je velmi 
alarmující, že vláda dělá vše pro to, 
aby se takovým – zcela oprávněným 
a spravedlivým – požadavkům 
na kompenzace ztrát vyhnula. 

Do boje se zapojila začátkem května 
i Asociace hotelů a restaurací ČR, která 
iniciovala prostřednictvím svých členů 
předložení návrhu k Nejvyššímu správ-
nímu soudu na zrušení opatření vlády. 
Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu 
dodal: „Nevíme samozřejmě jak rozhod- 
ne soud, ale vnímáme náš krok jako ne- 
zbytnou obranu již ekonomicky zcela 
vyčerpaných podnikatelů, kteří jsou při-
praveni otevřít své provozy bezpečně, ale 
nemohou akceptovat po sedmiměsíčním 
uzavření další omezování kapacit, které 
je ekonomicky zcela nereálné. Jsme však 
stále připraveni jednat s vládou o rozum-
ných podmínkách provozování ubytova-
cích a stravovacích služeb.“

Mnoho subjektů podnikajících v ČR 
získalo dojem, že česká státní správa 
aktivně brání podnikatelům domoci se 
odškodnění a záměrně podporuje likvi-
daci malého a středního podnikání v ČR. 
A sílí mezi nimi odhodlání nenechat si 
to líbit. Počátkem dubna navíc nastala 
nová situace, přestal platit nouzový stav 
a některá opatření, třeba právě uzavření 
obchodů, restaurací a služeb, Nejvyšší 
správní soud již označil za nezákonné. 
Bude zajímavé sledovat, jakou roli to bu- 
de hrát při rozhodování o odškodnění. 
První vyhraný spor by mohl stanovit pre- 
cedens, který zvýší šance na úspěch i pro 
ostatní podnikatele. Už aby to bylo.
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Podnikatelské odbory připravují 
s několika právními kancelářemi 
pro české podnikatele metodický 
materiál, který by měl být jakousi 
příručkou, za jakých podmínek 
lze o kompenzace ztrát žádat a jak 
na to. Navíc jednáme i s několika 
poradenskými firmami, které 
by byly schopny a ochotny být 
podnikatelům průvodcem  
a poskytnout jim ve věci  
žádosti a později i žalob na stát 
nezbytné služby.

Mají podle vašich současných 
poznatků tyto žaloby na stát  
šanci na úspěch?
K žalobám na stát by vůbec 
nemuselo, a dokonce nemělo 
dojít, protože stát je povinen 
ztráty kompenzovat. Takový 
byl záměr zákonodárce, když 
vytvořil tzv. krizový zákon. Je 
smutnou skutečností, že Vláda ČR, 
především pánové Andrej Babiš, 
Karel Havlíček, Jan Hamáček 
a paní Alena Schillerová dělají 
všechno pro to, aby se této 
povinnosti vyhnuli a hledají 
nejrůznější záminky a triky, aby 
nemuseli českým podnikatelům 
náhrady za ztráty jimi způsobené 
vyplácet. Z předchozího pak 
vyplývá nejistota, v které žijeme. 
Žádosti, které už byly podány, 
státní úředníci rychle a bez 
odůvodnění zamítají, takže  
k žalobám na stát jistě dojde. Jejich 
úspěšnost bude závislá jen a pouze 
na soudcích a na tom, jak pochopí 
všechny kroky vlády, jak vyhodnotí 
její zjevné úhybné manévry a jaký 
nakonec zaujmou postoj.

Vzhledem k tomu, kolik 
živnostníků a podnikatelů 
pandemie postihla, je překvapivé, 
že počet žalob na stát se zatím 
pohybuje jen ve vyšších stovkách. 
Proč tomu tak podle vás je? 
Odrazují je náklady na soudní 
spory, délka jejich trvání  
či malá šance na úspěch?
V otázce jste vyjmenovali hlavní 
faktory, které odrazují především 
malé podnikatele a živnostníky 
od sporu se státem. Musíme si 
uvědomit, že česká vláda dělá 

vše pro to, aby je od jakýchkoli 
požadavků na kompenzace, 
či dokonce od sporů v této 
věci, odradila. Je to jistě velmi 
frustrující, když si malý podnikatel 
uvědomí, že jej vláda svým 
rozhodnutím připravila o příjmy 
nebo dokonce o firmu, a následně 
dělá všechno pro to, aby se  
vyhnula odpovědnosti. Velmi 
to připomíná nekalé obchodní 
praktiky tzv. šmejdů.

Budete své členy nějak prakticky 
podporovat v podávání žalob? 
Kromě zmíněné nabídky 
odborného poradenství třeba  
i vzájemnou koordinací apod.?
Podnikatelské odbory v tomto 
připravují pro své členy jak 
právní, tak i praktickou podporu. 
Připravujeme návody, jak 
postupovat v různých situacích, 
připravujeme spolupráci  
s právními kancelářemi, které by 
měly podnikatele zastupovat ve 
sporech se státem a samozřejmostí 
je a bude sdílení zkušeností.

Měli by podle vás mít živnostníci 
a firmy zájem toto soudní 
martyrium podstoupit?
Ano, zcela jistě by se do toho měli 
podnikatelé pustit. Kdo si nechá 
líbit nespravedlnost a útlak, 
ten si je zasloužil. Možná to zní 

tvrdě, ale tak to cítím, a je to můj 
celoživotní postoj.

Můžete na závěr říci, jak po  
právní stránce hodnotíte přístup 
státu k podnikatelům během 
pandemie covid-19?
Po právní stránce je koronakrizový 
postup vlády vůči podnikatelům 
pochybný a kontroverzní. Mrzí 
mne, že nemohu použít jednoznačné 
hodnocení, ale to je dáno velmi 
komplikovaným právním 
prostředím, které právě tato vláda 
udělala ještě nepřehlednějším. 
Jinak se k tomu ovšem mohu 
postavit při hodnocení morální, 
mravní a etické stránky chování 
vlády k nám, podnikatelům v době 
koronakrize. Prohlašuji zcela jasně  
a nekompromisně, že Vláda ČR 
se chovala jako nepřítel malých 
podnikatelů a živnostníků, zneužila 
covidovou situaci k posílení 
vlastní moci a k neoprávněnému 
obohacení některých členů vlády 
a jejich obchodně spřízněných 
osob. Je zcela zvrácené, když celá 
země chudne, vláda nás hluboce 
zadlužuje, aniž bychom věděli, za 
co ten dluh utratila, vláda likviduje 
drobné podnikání a – premiér 
země bohatne. Tak jsem vždy 
vnímal různé asijské chanáty nebo 
africké diktatury, a my to máme 
uprostřed Evropy. 


