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Věc: Žádost o odmítnutí nové evidenční povinnosti pro podnikatele a živnostníky 

 

Vážené senátorky, vážení senátoři, 

v těchto dnech budete posuzovat zákon, který má umožnit zvýšení příspěvku pro zaměstnance, 

kteří se ocitli v karanténě (příspěvek až 370 Kč). Legislativa byla přijata v rámci boje s epidemií, a 

v tomto je jistě žádoucí.  

Díky poslanecké iniciativě a přílepkům má však podle nás zásadní vady. Prosíme vás, abyste v zájmu 

zaměstnavatelů, především malých podnikatelů a živnostníků zvážili, zda v zákonu ponechat poslanecký 

pozměňovací návrh na zavedení povinnosti hlásit na ČSSZ všechny zaměstnance s dohodou o 

provedení práce (dále DPP). Se zvýšením příspěvku to samozřejmě nijak nesouvisí, a tato povinnost 

byla přidána bez předchozího projednání a v konečném důsledku znamená výrazné navýšení povinností 

i hrozeb pokut pro podnikatele a živnostníky. 

Žádáme Vás, abyste tuto ohlašovací povinnost odmítli. 

Přijměte prosím dále naše vysvětlení a popis věcné stránky problému: 

 

1. Nesouvisející přílepek 
Zákon zavádí zaměstnavatelům novou povinnost oznamovat do 8 dnů od nástupu a ukončení 
zaměstnání realizovaného na základě DPP (dohoda o provedení práce). Z logiky věci nebylo 
dosud nutné hlásit zaměstnance s DPP, protože jejich příjem do 10000Kč/měsíc je 
osvobozen od odvodů z mezd. Teprve pokud tuto částku zaměstnanec překročí, je zaměstnavatel 
povinen jej na ČSSZ nahlásit a zároveň nastává povinnost odvádět zákonná pojištění ze mzdy.  
 
Nahlašování všech zaměstnanců s DPP postrádá jakoukoli logiku, navíc s věcným záměrem zákona 

nijak nesouvisí. Jedná se zcela zjevně jen o samoúčelné navyšování moci státní správy nad 

podnikáním. Úředníci chtějí „vědět“, aniž by to potřebovali, a podnikatelé musí „hlásit“, aniž by to 

k něčemu bylo. Vzniká tak další povinnost, kterou musí podnikatelé plnit nad rámec svého 

podnikání, a která bude samozřejmě kontrolována, a jejíž porušení bude vždy pokutováno. 

2. Netransparentní projednávání 
Zarážející je způsob, jak tento pozměňovací návrh přišel na svět a následně byl schválen. Do 
projednávaného zákona o nemocenské za dobu karantény byla povinnost nahlašovat zaměstnance 
s DPP přilepena bez předchozího projednání s odbornou veřejností. Navíc ve stavu legislativní 
nouze a v době, kdy je počet zákonodárců ve sněmovně z epidemických důvodů poměrově 
zmenšen a zákony schvaluje jen přibližně polovina volených zástupců. Vypadá to jako oblíbený trik 
– když je změna zákona kontroverzní a mohla by vyvolat odpor, přilepí se tam, kde ji nikdo nečeká 
a protlačí se téměř potají a skrytě. Takové netransparentní a pokoutní jednání vládních poslanců 
považujeme za neseriózní a za české podnikatele je odmítáme.  
 

3. Absurdní sankce 
Další absurditou je pak až milionová sankce, která živnostníkům a podnikatelům hrozí za nesplnění 
nesmyslné podmínky, kterou jim stát ukládá, aniž by to k něčemu potřeboval. Stát vydá nesmyslné 
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nařízení o povinné evidenci; na kontrolu nesmyslného nařízení, které stát nepotřebuje, přijme další 
úředníky; ti budou nesmyslnou podmínku zcela nesmyslně kontrolovat; a jejich hlavním úkolem 
bude vybrat, co nejvíce na pokutách. To je dokonalý příklad rčení, že za dobrý skutek má být člověk 
po zásluze potrestán – živnostníci a podnikatelé svým podnikáním vytvářejí pracovní místa, dávají 
lidem práci a příležitost přivydělat si, a místo vděku obdrží další povinnost a hrozbu. 

 

4. Nesmyslná komplikace 
Je třeba připomenout, že DPP využívají především občané, kteří si chtějí tzv. přivydělat. Nově 
zavedená povinnost zaměstnavatelů nahlašovat tyto osoby, tuto možnost snižuje. Dá se 
předpokládat, že mnoho zaměstnavatelů raději nebude riskovat, že nestihne nebo zapomene 
zaměstnance „nahlásit“ a raději nebudou tento nástroj využívat. Je to komplikace např. pro 
krátkodobé brigády studentů, penzistů či žen na mateřské dovolené. Domníváme se, že poslanci tak 
schválili zákon, který jde jednoznačně proti výše zmíněné snaze přilepšit nízkopříjmovým skupinám 
obyvatel.  
 

 

Vážené senátorky, vážení senátoři, Podnikatelské odbory, jako zástupce českých podnikatelů a 

živnostníků, Vás žádají, abyste odmítli novou, zbytečnou povinnost, kterou by zákon 

zaměstnavatelům přinesl. Domníváme se, že podnikatelé a živnostníci zvláště v době koronakrize 

mají opravdu dost starostí, a netřeba jim přidělávat další. Děkujeme. 

Za české podnikatele a živnostníky: 

Radomil Bábek, předseda výboru 

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků z.s. 

 

Kontakt: 

Ing. Vanda Böhmová 

tajemnice Podnikatelských odborů 

Mobil:  +420 604 750 443 

E-mail: vanda.bohmova@podb.cz 
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