–

ŽIVNOSTNÍK NA ODSTŘEL
Živnostník na odstřel? Nebo chcete-li poslední rána pro drobné podnikatele? Nebo
cílená likvidace živnostníků? Asi tak by bylo možné pojmenovat nedostatečnou
podporu státu nám OSVČ a malým a středním podnikatelům. Včerejší jednání
Poslanecké sněmovny, a výstupy z ní, byly velkým zklamáním a přispěly
k prohloubení obav o existenci pro všechny ty, kteří museli, na základě vládních
opatření, v boji proti pandemii, uzavřít své provozy, či omezit své podnikání. Včerejší
slova ministra Havlíčka v pořadu UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE na ČT24 (nejsme
schopni saturovat, tak jako velké firmy jeden milion živnostníků se vším) nás pak
doslova šokovala. Tato slova říkají naprosto vše. Je otázkou, zda nedozrála doba,
kdy se proti tomu musíme začít bránit žalobou, či hromadnými žalobami na stát,
který na straně jedné nařídil uzavření našich živností či omezování provozů
a na straně druhé, říká de facto, živnostníci běžte se pást. Již dlouhé roky Strana
soukromníků České republiky říká, že se stát chová nehospodárně. Nelíbí se nám
v rozpočtech růst mandatorních výdajů, deficitní rozpočty v době hospodářského
růstu, a tím i oslabování možností státu v krizových situacích. Po pouhých
cca čtyřech měsících je to tu. Nyní budeme potrestáni za to, že vlády fungují
nehospodárně a rozdělují finance jen s cílem získat voličské skupiny. Pro splnění
těchto cílů, byly mimo jiné rozpuštěny všechny finanční rezervy státu a ministerstev.
Možná i právě proto odmítá stát ve větší míře zaplatit OSVČ škody (těch kterých
se náhrady týkají, rozhodně není milion) a svým přístupem tyto odepisuje. Že jsou
moje slova pravdivá, dokládám na třech případech ze života. Všechny v obcích
5 - 10 tisíc obyvatel.
UZAVŘENÁ PRODEJNA ŽIVNOSTNÍKA S JEDNÍM ZAMĚSTNANCEM
skutečné náklady vs. pomoc státu
nájem:
mzda prodavačky s odvody:
zaměstnavatel soc. pojištění:
zdrav. pojištění:
minimální životní náklady:
účetní služby:
internet pro EET:
energie:
pojištění rizik:
půjčky, úvěry, hypotéky a další:
celkem:

16.000,24.000,5.500,2.500,16.000,3.500,300,3.500,500,???
71.800,-

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

0,19.200,- (80%)
2.550,2 350,0,0,0,0,0,???
24.100,-

rozdíl / ztráta při nulových tržbách - 47.700,- CZK/měsíc

–

OSVČ BEZ ZAMĚSTNANCE, KADEŘNICE
skutečné náklady vs. pomoc státu
nájem:
soc. pojištění:
zdrav.pojištění:
minimální životní náklady:
účetnictví:
energie + pojištění:
půjčky, další náklady:
celkem:

10.000,5.000,2.350,15.000,2.000,4.000,???
38.350,-

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

0,2.550,2.350,0,0,0,???
4.900,-

rozdíl / ztráta při nulových tržbách - 33.450,- CZK/měsíc
RESTAURACE MANŽELŮ, OSVČ, 4 ZAMĚSTNANCI
skutečné náklady vs. pomoc státu
nájem:
mzdy s odvody:
zaměstnavatelé soc.poj. 2x:
zdrav.poj. 2x:
minimální životní náklady:
účetní služby:
internet na EET:
energie:
pojištění rizik:
úvěr - hypotéka:
odpisy zboží:
další náklady:
celkem:

25.000,140.000,12.000,5.500,35.000,4.000,400,10.000,600,7.000,2.000,???
241.500,-

vs.
;0,vs. 112.000,vs.
5.100,vs.
4.700,vs.
0,vs.
0,vs.
0,vs.
0,vs.
0,vs.
0,- (odklad splátek?)
vs.
0,vs.
???
vs. 121.800,-

rozdíl / ztráta při nulových tržbách - 119.700,- CZK/měsíc
Z těchto příkladů je patrné, že se jmenovaní podnikatelé, ne z vlastního přičinění,
dostávají do dluhové pasti. Jsou bez jakýchkoliv příjmů pro pokrytí svých základních
potřeb a bez další pomoci státu tuto situaci neustojí. Z mnoha rozhovorů s nimi
slyším jen zlost, beznaděj, zklamání a strach. Začínám mít pocit, že mnozí z nich
mají větší obavy z toho, co s nimi bude, než z pandemie koronaviru, se kterou všichni
bojujeme. Stát musí pomoci mnohem víc, jinak si tu vytvoříme obrovskou skupinu
zbankrotovaných podnikatelů a mnoho nezaměstnaných zaměstnanců.

–

Mám ještě jeden postřeh. Množí se případy, kdy obce vlastnící a pronajímající
nebytové prostory a soukromí majitelé pronajímaných prostor podnikatele podporují
více než stát. Těmto pronajímatelům touto cestou velmi děkuji.
Doufám, že náš společný tlak na vládu a vysvětlování veřejnosti přispěje k větší
podpoře státu, a to především tam, kde toho je třeba.
V Pardubicích, 25. 3. 2020
Petr Bajer
předseda
tel.: 603 436 679
email: obchod.bajer@seznam.cz

