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Vážený pane Bauere, vážený pane Konečný,
již od počátku epidemie nemoci Covid-19 se ODS, jejímž jsem členem, snaží prosazovat racionální
řešení, která by naší zemi, našim občanů a naší ekonomice pomohla. Bohužel síla opozičních hlasů ve
sněmovně nestačí proti vládnoucí koalici hnutí ANO a ČSSD, kteří s podporou komunistů prosazují
zákony a opatření, která mají daleko do odpovědného řízení státu v těžké době.
Osobně jsem vnímal nedostatečnou informovanost, podporu a chaos ve vládních nařízeních, a ve
snaze pomoci jsme s kolegy, a za podpory OHK Jablonec nad Nisou, v mé kanceláři v Jablonci na jaře
zřídili poradnu pro podnikatele. Reakce byly veskrze pozitivní a vyřídili jsme během dvou měsíců
několik desítek dotazů. Už během jarního období se ukázalo, jak to s podporou podnikatelského
sektoru je ve skutečnosti, resp. že je zcela minimální a na segment malého a středního podnikání se
zapomnělo.
Už v květnu jsem podával pozměňovací návrh k zákonu na prominutí plateb sociálního a zdravotního
pojištění, který jsme se spolu s kolegy z opozice snažili upravit tak, aby se dal uplatnit pro co nejširší
spektrum firem a skutečně pomohl.
V říjnu jsem interpeloval ministryni pro místní rozvoj ve věci nedostatečné podpory pro cestovní
kanceláře a agentury. Uvědomuji si, že cestovní ruch a s tím související podnikání je poškozen takřka
nevratně a stát jen přihlíží. Kompenzace nejsou ani spravedlivé, ani dostatečné.
Upozorňovali jsme opakovaně a hlasitě, že české podnikatele poškozuje nemožnost souběžně čerpat
dva druhy podpor a živnostník bez příjmů si musí vybrat mezi státním příspěvkem na své životní
náklady, a příspěvkem na platy svých zaměstnanců. Ministerstvo financí reagovalo na sklonku roku
2020 novelou zákona. Pozdě, ale přece.
Dobrou zprávou do podnikatelského sektoru je i zrušení superhrubé mzdy, které bylo naším
dlouhodobým cílem. Je to účinná pomoc, jak navýšit zaměstnanecké výplaty v té nejtěžší době.
AntiCOVID tým, který vznikl v rámci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jako protiváha k vládním opatřením,
opakovaně poukazuje na nepřehledné určování kritérií v systému PES a ptá se mimo jiné i na výpočet
indexu rizikovosti, jímž se vláda zaštiťuje při zavádění restrikcí v různých oblastech podnikání.
Předložili jsme spolu s ostatními opozičními stranami návrh odškodňovacího zákona, který dává
podnikatelům jistotu, že v případě omezení i uzavření jejich provozů budou mít kompenzovány
všechny fixní náklady a nezbytné provozní výdaje.
Nesouhlasili jsme jako ODS s prodloužením nouzového stavu, jelikož nejsou daná jasná pravidla.
Kompenzační bonus je nedostatečný, vláda nepředložila prodloužení programu Antivirus C, ani
strategii pro obnovu naší ekonomiky. Cesta od slibu podpory k převodu potřebných peněz na
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podnikatelské účty je příliš dlouhá a mnohdy zbytečně komplikovaná. Řada podnikatelů potom ztrácí
trpělivost a důvěru. Jsme svědky toho, jak se potom jedni radikalizují a druzí ztrácejí o své živnosti
zájem.
Vážený pane Bauere, vážený pane Konečný, děkuji vám za vaši iniciativu a mohu vám slíbit, že se
budu i dále zasazovat o práva živnostníků a podnikatelů.
Ujišťuji Vás, že i nadále budeme ve sněmovně prosazovat rozumná řešení pro překonávání současné
krize a spravedlivé a dostatečné kompenzace pro všechny segmenty naší ekonomiky. Pokud budete
mít konkrétní návrhy, rád je s vámi projednám.
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