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Otevřený dopis Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek 
 

 
Vážený pane předsedo vlády, 

 
obracíme se na vás jako představitelky podnikatelek, majitelek malých i středních podniků i 

OSVČ v České republice. Ceníme si toho, že zdraví obyvatel naší země Vám leží na srdci a že byla 
relativně rychle přijata opatření, která ze zdravotního hlediska pravděpodobně zabránila 
katastrofickému scénáři v souvislosti se šířením koronaviru.  
 

Zpočátku, kdy byly vládou přislíbeny různé nástroje na podporu podnikatelů, jsme neměly 
obavy, že s jejich pomocí toto pro všechny nesnadné období přežijeme a vládneme. Nyní, kdy se po 
spuštění prvních programů ukazuje, že zdaleka ne všichni (pokud vůbec někdo) na ně dosáhnou, střídá 
naše původní nadšení velká nejistota a skepse. Naše členky mají své firmy a podniky ve dvaceti různých 
oborech průmyslu i služeb a jejich kumulované ztráty jsou opravdu velmi vysoké. Celý život jsme byly 
zvyklé se o sebe i své okolí postarat, ale současná situace je jiná. V důsledku vládních opatření 
přicházíme každý den o tržby, a přitom fixní náklady zůstávají, o ušlém zisku ani nemluvě.  
 

V prvních dvou programech COVID, které byly spuštěny přes ČMZRB, žádná z našich žádajících 
členek na půjčku nedosáhla, dokonce nemají doposud ani odpověď na své žádosti z první vlny. Druhá 
byla zastavena po dvou hodinách od spuštění, kdy nebyla ani šance za dvě hodiny požadované 
dokumenty vyplnit.  Navíc COVID II je zaměřen pouze na regionální firmy. Podpora pro firmy se sídlem 
v Praze zatím není jasná.  Dále se ukazuje, že podmínky deklarovaného bezúročného úvěru jsou složité 
a plné limitujících prvků a právě malé společnosti na ně nemají šanci dosáhnout. Máme za to, že 
podmínky úvěrů by měly být mnohem příznivěji nastaveny tak, aby se opravdu dostalo na všechny 
firmy, které jsou nyní v nouzi. 
 

Podmínky kurzarbeitu alias programu Antivirus mají být zveřejněny až k pondělku 6.4., a to 
jsme již druhý měsíc v nouzovém stavu, kdy nám neproudí příjmy, ale naopak zůstávají vysoké fixní 
náklady, které musíme hradit. Cash flow je tak záporné, aniž bychom my v rámci svého byznysu udělaly 
jakoukoli chybu.   
 

Slibované ošetřovné pro OSVČ i přes silnou propagaci nabylo reálné rozměry až 31. března 
2020. Teprve od tohoto data si mohou OSVČ o příspěvek požádat. Už ani nehovoříme o tom, že pro 
všechny, kteří si platí patřičné pojištění, by měl být podobný příspěvek samozřejmostí a ne 
mimořádným řešením. Tance kolem další podpory určené pro OSVČ ve stylu 15 tis. Kč, 25 tis. Kč nebo 
jiné částky jsou neuvěřitelné, složité, nepromyšlené a evidentně vykazují chyby vyplývající z neznalosti. 
 

Podle našeho názoru jsou řešením transparentní finanční injekce, které by se k podnikatelským 
subjektům mohly velmi rychle dostat a zachránit tak českou ekonomiku i podnikání.  
 

Z pozice viceprezidentky celosvětové asociace žen podnikatelek FCEM, která má více než 
70letou historii, si dovolím poznamenat, že vlády takových zemí, jak jsou Německo, Francie, Švýcarsko 
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či USA, jasně deklarují, že v současné situaci je potřeba zamezit bankrotům firem a pomoci jim 
s výpadkem likvidity tak, aby mohly dále ekonomicky existovat. V těchto zemích je pomoc velmi rychlá 
a s minimální administrativní zátěží, kdy jsou celostátní programy doplňovány regionálními tak, aby 
pomoc rychleji proudila k žadatelům. To vše s cílem zachovat oběh peněz v ekonomice a nezpůsobit 
odbytovou krizi, která bude po tak dlouhém výpadku následovat.  
 

Malé a střední podniky tvoří 40% HDP České republiky a zaměstnávají 60% pracovně činného 
obyvatelstva. Proto si dovolujeme navrhnout níže uvedená opatření, která by pomohla právě malým a 
středním firmám či OSVČ.  
 
Námi navrhovaná opatření pro firmy a OSVČ zasaženy nouzovým stavem: 

- Zpřístupnění všech doposud vyhlášených ´koronavirových´ programů na podporu ekonomiky 

všem firmám a OSVČ postiženým opatřeními v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, které 

o to požádají, a to jednoduchým formulářem, na jehož základě by se dostaly k navrhovaným 

podporám ze strany státu. 

- Daňové prázdniny: odklad zaplacení daně ze zisku za minulé období a zrušení či odložení z toho 

vyplývajících zálohových plateb na daň do 30.6. 2021, odložení plateb daně silniční.   

- Jednorázové finanční dotace malým a středním podnikům i OSVČ ve výši 10% z jejich loňského 

obratu nebo ve výši 1/12 z loňského obratu za každý započatý měsíc, kdy budou trvat nouzový 

stav a omezení možnosti podnikaní. 

- Úvěry, záruky či konsolidace všech firemních půjček těmito způsoby:  

o převzetí úvěrů záruční bankou, a to s nulovou nebo minimální úrokovou sazbou nebo 

o poskytnutí půjčky od státu na vyrovnání plateb s minimálním nebo nulovým úrokem 

nebo 

o poskytnutí záruky za výhodných podmínek pro všechny žadatele. 

- Využít tuto dobu na poskytnutí investic cílených do inovací a získání technologií pro firmy, které 

by tak následně umožnily ekonomický růst a větší konkurenceschopnost s minimálním úrokem 

a odkladem splátek na dobu, kdy se ekonomika dostane z krize. 

- Realizovat toto financování ve spolupráci centrálních a regionálních institucí a úřadů. To vše 

co nejplošněji a s minimální administrativní zátěží.  

K tomu dodávám, že 45 procent našich členek začalo výpadky ve výrobě a dopad krize pociťovat již 

v průběhu února. Proto byly zpočátku vládní kroky vítány a těšily jsme se, že s avizovanou podporou to 

zvládneme.  Teď však přichází vystřízlivění.  

Jsme zvyklé nespoléhat na cizí pomoc, ale pomáhat si navzájem a podporovat i své okolí. Celkem 
dáváme práci 25 tisícům lidí v celé České republice a svými pozitivními podnikatelskými příklady 
ukazujeme dalším ženám cestu, jak být samostatné a nezatěžovat sociální systém. Nicméně v této 
situaci si již samy nepomůžeme, protože právě z rozhodnutí vlády jsme musely uzavřít provozy, dát lidi 
na home office a pozastavit naši činnost.  Máme výpadky v platbách, které jsou způsobeny mnohdy již 
druhotnou platební neschopností.  
 

Řada firem přestala platit svým dodavatelům se zdůvodněním, že drží peníze na mzdy, protože stát 
vyžaduje nejprve mzdy a odvody zaplatit a teprve poté bude plnit v rámci programu Antivirus (např. 
v Německu zaměstnavatel platí polovinu mzdy a odvodů a doplatek platí přímo stát). Jako další důvod 
uvádějí, že musí uhradit přednostně DPH a jiné platby vůči státu, protože pro získání podpůrných úvěrů 
a dotací je vyžadována bezdlužnost vůči státu. 
 

Bude-li tento stav trvat dlouho, bude to vládu stát mnohem více peněz a budou narušeny 
obchodně – dodavatelské vztahy. Bude narůstat nedůvěra mezi podniky i firmami. Podle našeho 



 
 

 
 
 

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek, z.s 
Botanická 9, 602 00 Brno 

www.cmapm.cz 
tel. 731 152 062 
email: prezidentka@cmapm.cz 
 
 

názoru je nezbytné, aby byl zachován oběh peněz, i když oběh zboží je téměř na nule. Neměly by se 
dělat rozdíly, je třeba pomoci všem, kteří o to projeví zájem. Podniků, které mohou v této situaci 
fungovat a profitovat, je velmi málo. 
 

Chceme o tomto otevřeně diskutovat a poskytnout naše zkušenosti. Jsme připraveny se podílet 
na práci poradních orgánů, které se na řešení situace v souvislosti s pandemií nemoci Covid 19 podílí. 
Vzhledem k tomu, že české podnikatelky v naprosté většině provozují malé a střední firmy a jako 
ekonomické subjekty jsou současnou krizí nejvíce ohrožené, pokládáme to za potřebné a žádoucí. 

 
Vážený pane předsedo vlády, děkujeme za pozornost, kterou věnujete nejen zdravotní, ale i 

ekonomické situaci, a věříme, že i přes výše nastíněné problémy je možné přijmout opatření, která 
situaci podnikatelek i podnikatelů významně zlepší.  
 
 

S úctou 
    
 

 
Kateřina Haring       
Prezidentka     
Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek  
a viceprezidentka FCEM 
Celosvětové asociace žen podnikatelek    


