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Anketa mezi živnostníky:
Opatření jsou nedostatečná
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Odpuštění záloh na sociálním a zdravotním pojištění je fajn, ale z nejhoršího
nám to nepomůže. Na tom
se shodují živnostníci v
anketě Deníku.

Pod Babišovou taktovkou

Komentář
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Palaty
Naši kamioňáci, nenápadní
hrdinové těžkých dní
Můj synovec Honzík má nového tátu. Romana.
Hrdinu. Potkali jsme se před deseti dny u Chebu, kam přijel svým novým kamionem. Je jedním z těch tisíců a tisíců nenápadných hrdinů,
díky nimž náš svět ještě tak nějak drží pohromadě. Kamioňáci nikdy neměli lehký život
a dodatečně se omlouvám všem, na které jsem
si já na dálnicích občas zanadával.
Teď ale za nás při své práci riskují zdraví
a vlastně i nasazují život. Ještě jsem ale nezaslechl, že by se na ně nějak zvlášť myslelo, že by
se pro ně sháněly věci, které by je ochránily při
jejich cestách po celé Evropě. Včetně takových
zemí jako je Itálie, Španělsko, o kterých si každodenně můžete přečíst děsuplné zprávy o řádění koronaviru. Jak jinak by se sem dostaly
španělské pomeranče, italské špagety, ale i díly
do fabrik, které ještě běží? Kamioňáci jsou doslova krví v žilách naší oslabené Evropy, která
bez nich padne do komatu.
Je naší povinností se o ně starat podobně jako o doktory na infekčních odděleních nebo
jako o ošetřovatelky v domovech seniorů.
A neztěžovat jim jejich už tak rizikovou práci
mnohdy zbytečně podrobnými kontrolami na
přivřených evropských hranicích, kvůli nimž
tam musí trávit hodiny a hodiny v kolonách.
Unie se snaží udržet dopravu v chodu, ale některé státy EU prostě musí přestat blbnout.
A my ostatní bychom se měli za naše hrdiny
kamioňáky modlit. Za jejich zdraví a životy,
které riskují za nás. Bez nich by tu totiž bylo
opravdu zle.

OŠETŘOVNÉ NA DĚTI – mělo by nově být vypláceno
po celou dobu, co budou kvůli koronaviru zavřeny školy,
a to i zpětně. Také se má nově týkat rodičů dětí mladších
třinácti let (nyní je věková hranice potomků stanovena na deset
let). Ošetřovné se týká zaměstnanců, ale podle schváleného zákona se upraví i náhrady pro živnostníky
VÝJIMKA Z EET – po dobu nouzového stavu a tři měsíce
po něm nebudou firmy muset vydávat účtenky k elektronické evidenci tržeb (EET) a plnit s tím související
povinnosti
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Nechci jásat nad proměnou ministrů a jejich
předsedy v nadpozemsky silné a neomylné reky
či nad opozicí, jež se převtělila do dobrosrdečných pohádkových bytostí. Faktem však je, že
premiér Andrej Babiš v pondělí přednesl státnický projev k národu, v němž bylo všechno, co
lidé potřebovali slyšet. Poděkování, pokora,
omluva, povzbuzení i výzva k jednotě. Podobně
promluvil i na mimořádné schůzi sněmovny,
kdy svůj apel na dočasné odložení politických
sporů doprovodil nabídkou opozici na obsazení
tří odborných míst v Ústředním krizovém štábu. Potvrdil, že vláda má tři základní cíle:
zvládnout epidemii koronaviru, udržet lidi v
práci a finančně jim i podnikatelům pomoci co
nejdříve vrátit běžný život do původního stavu.
Opoziční lídři ve svých vystoupeních dali najevo svou ochotu táhnout s vládou za jeden
provaz. Mnoho jejich podnětů by ministři měli
brát vážně, ať už jde o pirátský důraz na starost
o lidi bez domova nebo o připomínku šéfky
TOP 09, že nejen seniorům by pomohlo zřízení
jednoho centrálního webu, který by přehledně
shromažďoval důležitá sdělení a pokyny.
Poslanci projednali a schválili životně důležité záchranné zákony a dali najevo, že ruka
státu musí být i nadále doširoka otevřená. Rozumné politické postoje pak zarámovalo
oznámení epidemiologa Romana Prymuly, že
po Velikonocích by se striktní omezující opatření mohla začít rozvolňovat. Až si dnes v poledne všichni zazpíváme Svěrákovu a Uhlířovu
píseň Není nutno, možná i ti největší škarohlídi
připustí, že společně to zvládneme.

Co projednávali poslanci

malém jihomoravském městě
má kavárničku
pro zhruba dvacet lidí. Kamil se
teď bojí, že ho místo koronaviru zabije spíše infarkt. Má
totiž vysoký tlak, v noci nespí
a pořád myslí na to, z čeho
zaplatí všechny výdaje.
„Kvituji odložení zdravotního a sociálního pojištění,
ale nic dalšího z nových
opatření se mě netýká. A jít
do půjčky je v této situaci sebevražda. Pomohla by podle
mě spíš jednorázová a nevratná úhrada ušlého zisku.
Vždyť máme slavnou EET, ze

ÚLEVA NA DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ – živnostníkům
a podnikatelům má být za březen až srpen 2020 prominuto placení záloh na důchodové pojištění a příspěvku na
politiku zaměstnanosti. Toto období se pro účely důchodů
bude brát, jako by pojištění platili
ÚLEVA NA ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ – živnostníkům
mají být odpuštěny v březnu až srpnu zálohy na zdravotní
pojištění ve své minimální výši. Pokud mají stanoveny vyšší
zálohy, mohou zbývající část doplatit při ročním zúčtování

které se dá zjistit, jaké jsme
měli touhle dobou příjmy loni
a předloni. Z toho by šla ta
náhrada vypočítat,“ navrhuje
řešení, které by živnostníkům
skutečně pomohlo. A podobně to vidí i další podnikatelé
z celé republiky, kteří reagovali na otázky Deníku.
Tatér z Mělníka Lukáš M.
míní, že vládní pomoc formou

pozastavení sociálního a
zdravotního je hezké gesto,
ale celkově nedostatečná pomoc. „Nejvíce by nám pomohla denní kompenzace
nákladů. Nebo aspoň finanční
příspěvek, který by nám pokryl náklady na pronájmy,“
říká Lukáš M.
„Nájem za prostory,
elektřina – to stojí hodně pe-

Deník se příběhům
živnostníků a tomu,
jak (ne)zvládají současnou situaci, pozorně věnuje v novinách i na webu
denik.cz/podnikani.
Pište nám na e-mail
zivnostnici@denik.cz
své příběhy a dotazy.
něz. Chápu, že dělají, co mohou, ale jakou kompenzaci
nám dají za minimálně měsíční ušlý zisk? A to nemluvím
o nájmu domu, elektřině, vodě... Z čeho tohle budeme
platit?“ ptá se Zuzana K., majitelka solárií ve Valašském
Meziříčí a v Novém Jičíně.
Také předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek
si myslí, že vláda v tomto
směru postupuje pomalu,
příliš opatrně, a hlavně nekomunikuje s podnikatelskou
veřejností. „Stále nám chybí
jeden důležitý prvek – záchrana lidí ve finanční nouzi,“
upozorňuje Bábek.
více na denik.cz

Zatleskejte i jim. Prodavačky mají „holé ruce“
JAN KLIČKA

U

ž 14 dní jedu
takřka v kuse,
říká Martina
Najmannová,
vedoucí prodejny COOP v Lužné u Rakovníka. Právě menší venkovské prodejny a konzumy
jsou už několik dní „první na
ráně“. Prodavaček je tu málo
a nemohou se střídat tak
často, jako ve velkých obchodních centrech. Ale stejně jako jinde, i v menších
prodejnách až dosud chyběly
základní ochranné prostředky. „Samozřejmě, že mám
strach, aby mě někdo ze zákazníků nenakazil, ale je to
moje práce a nemůžu místním říct, že se schovávám
doma a oni ať si jedou někam

PRVNÍ LINIE. Na prodavačky je nyní vyvíjen extrémní tlak. Foto: Deník

jinam. Vím, že to ještě nějakou dobu bude trvat, ale věřím, že to společně zvládneme,“ říká Najmannová. A její
slova potvrzují i další. „Prodavačky a prodavači jsou

v naprosto bezprecedentní
situaci. Přestože ještě před
pár dny nebyly žádné roušky,
zůstávaly prodejny otevřené,
na rozdíl od mnoha ordinací,“ podotýká Roman Slamka,

šéf představenstva Jednoty
SD v jihočeské Volyni.
Podle šéfa Asociace českého tradičního obchodu Pavla
Březiny už do obchodů doputovaly aspoň první roušky.
„Děkujeme státu za zásilku
ochranných pomůcek. Doufáme ale, že se podaří zajistit
pravidelný přísun, neboť dodané množství vystačí jen na
krátkou dobu,“ říká Březina.
Všechny menší prodejny
do 500 metrů čtverečních
jsou ode dneška vyjmuty
z povinnosti vyčlenit čas
mezi 8 až 10 ráno pro seniory
nad 65 let a držitele průkazů
ZTP/P starších 50 let (s doprovodem). Pokud ale senior
či ZTP/P do menší prodejny
přijde (kdykoliv), musejí ho
prodavači přednostně obsloužit.

Předseda Fóra cestovního ruchu ČR VILIAM SIVEK v rozhovoru pro Deník:

Bez pomoci státu zanikne řada firem
Praha – Krize, v níž se ocitly
firmy z oblasti cestovního
ruchu, dopadne i na jejich
dodavatele, třeba pekaře.
Provozujete síť hotelů. Kolik
v nich máte nyní hostů?

Naše hotely Sivek Hotels
jsou uzavřeny a jsem přesvědčen s ohledem na celosvětovou situaci, že budou
zavřené pár měsíců. Náklady
na jejich provoz však stále
trvají, přičemž doba jejich
otevření není jistá. Podnikám více než třicet let
a s takovouto katastrofickou
situací jsem se ještě nesetkal.
Jaký je dosavadní dopad na
cestovní ruch?

Usnesením vlády ze dne
12. března přestal v podstatě
náš obor existovat. Celý segment cestovního ruchu
a další návazné služby, které
s tím souvisí, byly první, koho změna zasáhla. Vyčíslit
dnešní ztráty včetně důsledků by byl nezodpovědný odhad, ale jsem si jist, že budou
mít fatální dopady na všechny podnikatele v mém oboru,
a nepomůže-li stát, dojde
k zániku řady subjektů.

lidí a na každého navazuje
dalších pět profesí: pekaři,
řezníci a další. Jen v ČR loni
ubytovací zařízení realizovala 57 milionů pokojonocí.
Kdyby každý klient snědl
k snídani dva rohlíky, tak je
to 114 milionů rohlíků ročně.
A jak bez toho dopadnou pekaři, je jasné. Bylo by také
třeba vyprat 63 milionů kusů
ložního prádla. A tudíž problém mají i prádelny.

Jaký je nebo bude dopad na
zaměstnance?

Výplaty mzdy za březen
budou první vážnou zkouškou. Pomoc státu, jak byla
přislíbena, to může ovlivnit,
ale ne vyřešit. Přijdou výplaty za další měsíce a pandemie

Teď jde o to, jak se podaří
prosadit pomoc státu pracovníkům oboru. Cestovní
ruch zaměstnává 240 tisíc

A co zaměstnanci?

může pokračovat.
Jaká navrhujete opatření na
pomoc?

Fórum cestovního ruchu
navrhlo umožnit podnikům
nad 50 zaměstnanců přispívat formou benefitů na domácí rekreaci ve výši 55 procent za podmínky, kdy budou čerpány nejméně dvě
noci v ubytovacím zařízení,
včetně stravovacích služeb.
Příspěvek by byl zařazen do
výdajů podnikajících subjektů a byl by osvobozen od
zdravotního a sociálního pojištění. (pcl)
více na denik.cz

