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Vážený pane premiére, 
vážené paní ministryně, 
vážený pane ministře,  

 
obracím se na Vás jako statutární představitel největšího elektrotechnického odborného spolku v ČR. 

Jsem v pravidelném styku s našimi členy a sám rovněž podnikám, takže dění v našem státě velmi sleduji. Chtěl 
bych Vám všem předně poděkovat za kroky, které činíte ve prospěch živnostníků a malých a středních 
podnikatelů. Bohužel se obávám, že právě řada živnostníků a malých a středních podnikatelů, se ale bohužel 
nedočká doby, kdy vstoupí Vámi navrhovaná opatření v platnost. Je sice pravdou, že některá opatření mají 
okamžitý účinek – odpuštění záloh, ale většina opravdu důležitých opatření se promítne nejdříve koncem 
dubna, některá jiná možná v květnu. To už tady ale řada živnostníků ani malých a středních podnikatelů 
nebude, resp. nebude podnikat. Oni totiž nezačnou mít problém v dubnu, nebo květnu, oni mají problém už 
dnes a musí ho dnes řešit. 
 

Situace mezi podnikateli se má tak, že živnostníci a malé a střední firmy pracující nebo dodávající 
služby pro větší podnikatelské subjekty mají už více jak měsíc problém s druhotnou platební neschopností. Oni 
práci a služby odvedli, řádně je vyfakturovali, ale nyní marně čekají na platbu, především větší podnikatelské 
subjekty, mnohdy nadnárodní koncerny, totiž začaly očekávat problémy mnohem dříve než živnostníci a malé a 
střední podniky a už od poloviny či konce února přestaly proplácet menším subjektům faktury, protože sami 
začaly držet hotovost na „horší časy“. Díky tomu se dostává řada menších subjektů, které byly do února zcela 
ekonomicky zdravé a stabilní, řádně vše platily (jak státu, tak dodavatelům i zaměstnancům), tak najednou se 
dostávají do druhotné platební neschopnosti, protože ony najednou nemají zaplacené faktury, které jsou dávno 
po splatnosti, finanční rezervy po měsíci bez příjmů docházejí. Mnoho podnikatelů už mělo problém zaplatit 
mzdy v březnu a odvést odvody související se mzdami, DPH a dalšími odvody, ale už vůbec nevědí, z čeho 
zaplatí mzdy v dubnu, leasingy, nájmy … atp., pokud jim nezačnou velcí odběratelé platit a ti nezačnou, dokud 
nebudou vidět světlo na konci tunelu, a to zatím nevidí, protože veškeré termíny se jen odkládají a prodlužují. 
Když k tomu ještě dodáme klesající novou poptávku po jejich službách, tak tento stav skutečně nemůže řada 
podnikatelů vydržet, a to i přes kroky, které činíte, podnikatelé potřebují věci začít řešit hned! 
 
Co je tedy nutno řešit a jak? Samozřejmě celková odpověď neexistuje, ale pár drobných opatření, které se dají 
udělat ihned, by moc pomohlo. 

1. Druhotná platební neschopnost je sice věcí mezi povětšinou dvěma podnikajícími subjekty, ale výzva 
vlády, aby se obnovily platby obzvláště od velkých subjektů vůči malým, které se ve velké míře 
zastavily koncem února, by jistě pomohla. 

2. Podnikatelé potřebují okamžitě pomoc ve formě úvěrů a je v podstatě jedno, jestli bezúročných nebo 
s rozumným úrokem od komerčních bank, ale bez zbytečných formalit. Ať jdete žádat o jakýkoliv úvěr, 
všude po Vás chtějí bezdlužnost vůči státu. Na straně ČSSZ problém není, ta se dostala do stavu, že 
potvrzuje bezdlužnost online, ale u FÚ je to nadlidský výkon i v dobách, kdy není vyhlášen nouzový 
stav, natož nyní. Každý podnikatelský subjekt má hlavního správce daní (konkrétního zaměstnance 
finanční správy), ale tento zaměstnanec nezpracovává všechny typy daní, ale jednotlivé daně má pak 
na starosti ještě další správce/správci daní, tedy další fyzické osoby, takže při současném nouzovém 
stavu, když požádáte o bezdlužnost, tak ji dostanete od FÚ v lepším případě za 14 dní (podnikatelé ale 
těch 14 dní v dané situaci nemají), protože se musí nejdřív dostavit do práce všichni jednotliví správci 
a potvrdit hlavnímu správci, že jejich daňový účet je v pořádku. Vzhledem k nastavení směn to může 
trvat opravdu dlouho a to nedej bože, aby se podnikatelský subjekt před nedávnem stěhoval a některé 
daňové účty již byly přestěhovány a jiné ještě stále na původním FÚ, není nic nenormálního, že po 5 
letech od změny sídla se nacházejí některé nepoužívané daňové účty ještě stále u původního FÚ, 
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pokud toto nastane v současné době, tak se dočkáte tohoto potvrzení až po svém „podnikatelském 
pohřbu“ (žádný použitý údaj není smyšlený, vše se zakládá na aktuálních zkušenostech, např. 
konkrétní podnikatelský subjekt z okresu Praha – východ požádal o bezdlužnost 16.3.2020 a dnes se 
tento subjekt dozvěděl, že dříve než 30.3.2020 potvrzení nebude, protože do té doby nebudou 
potvrzeny veškeré daňové účty od všech zainteresovaných pracovníků FÚ). Prosím, nahraďme 
potvrzení bezdlužnosti třeba potvrzením spolehlivého plátce daní, u kterého nebude zkoumáno to, zda 
dluží na nějaké dani 126,50 Kč, ale to, zda dlouhodobě platí daně, a když se s nějakou platbou zpozdí, 
tak ta délka nepřesahuje 30 dnů a takové potvrzení nechť finanční úřady vystavují do 48 hodin od 
přijetí nebo nahraďme toto potvrzení čestným prohlášením podnikatele a zkoumejme až po odeznění 
krize, zda toto čestné prohlášení bylo oprávněné a případně následně sankcionujme osoby, které ho 
vystavily neoprávněně. 

3. Stále dokola slyšíme, je nutno pomáhat jen postiženým touto krizí, opravdu myslíte, že v současné 
době existuje mnoho subjektů, které nebyly alespoň částečně zasaženy? Věřte, že mnoho takových 
subjektů není, nicméně prokazování toho, jak který podnikatelský subjekt zasáhla tato krize, je 
zdlouhavé, mnoho věcí se projeví s odstupem času, jak se má prokázat druhotná platební 
neschopnost, pokles fakturace se může projevit až později …. Postižení jsou skoro všichni, začněme 
pomáhat bez zbytečných byrokratických formalit, kdy musí podnikatel jako podvodník stále něco 
dokazovat. 

4. S druhotnou platební neschopností je tu opět problém zvaný DPH. Dnes je 25.3.2020, tedy den, kdy 
má být podáno a také zaplaceno DPH za měsíc únor 2020. V měsíci únoru nebyly ještě podnikatelé 
postižení krizí, ekonomika běžela a podnikající subjekty fakturovaly a vznikla jim tak povinnost odvést 
DPH, jenže faktury vystavené v únoru, nejsou dosud povětšinou uhrazeny, podnikatelé tak mají dnes 
platit za něco, co ještě zaplaceno nedostali, jak se mají zachovat? Mají státu zaplatit DPH a využít 
k tomu své poslední rezervy nebo nezaplatit státu a ponechat si peníze na mzdy vyplácené v dubnu? 
Platba DPH z nezaplacených faktur je jeden z největších zločinů, kterých se EU, potažmo vláda ČR, 
dopouští na svých podnikatelích, a byť se to dlouhodobě ví, tak s tím stále nikdo nic nedělá! A 
v současné době je to jedna z věcí, která podnikatele likviduje.  

 
Je toho ještě mnoho, co by šlo udělat, ale pokud by se povedly vyřešit alespoň výše uvedené věci, mnoha 
podnikatelům by to pomohlo, a přesto by to nezabralo ani mnoho času ani mnoho peněz! Možná ještě poslední 
poznámka na závěr. Současný stav se dotýká velké řady lidí, mnoho lidí se ocitá v existenčních problémech, 
kdy řeší, za co si koupí zítra chleba a pokud nemáte jídlo pro svoji rodinu, přestávají Vás zajímat doporučení, 
zákazy a příkazy a nemáte daleko k trestným činům krádeže, rabování, pouličních výtržností … Zamezme tomu, 
přiznejme potřebným jednorázovou dávku tak, aby měli jistotu, zač si koupí chleba. 
 
V Praze 25.3.2020 
 
 

 
___________________ 

Mgr. Radek Roušar 
Prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. 

Největšího odborného elektrotechnického spolku v ČR, 
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