V Bratislave dňa 29.04.2020

Tlačové vyhlásenie
V reakcii na doterajší priebeh poskytovania pomoci zo strany štátnych orgánov pre živnostníkov
a malých podnikateľov, Slovenský živnostenský zväz opäť oslovil ministra Krajniaka (ministerstvo
práce) s návrhmi na zlepšenie záchranných opatrení pre živnostníkov a malých podnikateľov.
Prezident SŽZ Stanislav Čižmárik sa vyjadril, že si ceníme záujem, ktorý ministerstvá prejavujú vo
vzťahu k podnikateľským subjektom, pre zníženie negatívnych ekonomických dopadov koronakrízy
a zachovania zamestnanosti. Avšak, vnímame niekoľko zásadných bodov, ktoré ak ostatnú
nedoriešené, zmaria mnohé z doterajšieho úsilia venovaného pomoci ekonomike. Jedná sa
konkrétne o tieto:
I.
Výška príspevkov poskytovaných prostredníctvom projektu na udržanie zamestnanosti pre SZČO,
ktoré si neplatili sociálne odvody (tzv. opatrenie 4) je tak nízka, že v konečnom dôsledku nerieši
ťažké životné situácie týchto osôb, postihnutých úplným výpadkom príjmov. Požadujeme túto sumu
oproti súčasnému stavu aspoň zdvojnásobiť. Taktiež považujeme za tlačovú chybu v podmienkach
opatrenia, že nie je určené začínajúcim SZČO, ktoré čerpajú tzv. odvodové prázdniny. Pokiaľ
začínajúce SZČO nevedia preukázať pokles tržieb, pretože len rozbiehajú svoje podnikanie,
nekvalifikujú sa ani na opatrenia 2, ani na opatrenie 4 a to je podľa nášho názoru chybne nastavené.
II.
Kým za mesiac marec umožnil štát odklad platieb sociálnych a zdravotných odvodov na júl 2020, pre
podnikateľské subjekty postihnuté poklesom tržieb o viac ako 40%, za mesiac apríl 2020 už túto
pomoc nerozšíril, resp. zmenil prístup a umožnil odpustenie odvodov za apríl pre tých podnikateľov,
ktorí mali v apríli zatvorené prevádzky aspoň 15 dní. Nie je nám zrozumiteľný tento prístup, kedy sú
zo spektra postihnutých podnikateľských subjektov vyberané raz jedny, inokedy druhé, čím sa
vytvára zbytočné napätie medzi podnikateľmi.
V tejto súvislosti žiadame o zjednotenie tejto pomoci, keď sa na jednej strane zabezpečí možnosť
posunu splatnosti platieb odvodov aj za mesiace apríl a máj pre rovnakú skupinu subjektov ako za
marec (pokles tržieb o 40%), alebo sa na strane druhej vytvorí spoločný postup pre odpustenie
odvodov za apríl aj pre tie podnikateľské subjekty a SZČO, ktoré nemali/nemajú zatvorené prevádzky,
ale sú postihnuté značným výpadkom príjmov.

V prípade odkladu splatnosti odvodov u SZČO požadujeme, aby sa odložené odvody rozložili
do rovnomerných splátok po dobu aspoň 18 mesiacov od skončenia obmedzení a predišlo sa
jednorázovému tlaku na hotovostné výdaje SZČO a firiem.

III.
Pre podnikateľské subjekty predstavujú druhú najvýznamnejšiu nákladovú položku (po mzdových
nákladoch) náklady na nájomné priestorov. Prijaté riešenie, keď pre omeškané platby nájomného
prenajímateľ nemôže dať do konca tohto roka výpoveď zo zmluvy o nájme, je nepostačujúce a nerieši
navyšujúce sa dlhy prevádzok, z dôvodu straty príjmu z prevádzkovania živností.
Požadujeme rozšírenie pomoci v oblasti nájomného aj o priamu dotáciu na nájomné zo strany
štátu, vo výške aspoň 40% a súčasne nariadiť prenajímateľom podnikateľských priestorov tých
prevádzok, ktoré boli zatvorené, aby povinne zo zákona znížili nájomcom nájomné o 40%. Máme
za to, že nie je spravodlivé, ak prenajímatelia naďalej požadujú celú výšku nájomného ako v bežných
podmienkach.
Slovenský živnostenský zväz opätovne žiada tentokrát ministerstvo práce, aby sa pri implementácií
opatrení do legislatívy zohľadnili jeho návrhy opatrení pre podporu SZČO.

Informácie pre médiá:
SZŽ vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Je
členom Rady solidarity a rozvoja SR na Úrade vlády SR, má zastúpenia v pracovných skupinách
a komisiách na rôznych úrovniach. Taktiež je spoluzakladateľom SBA (Slovak Business Agency), spolu
s Ministerstvom hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR, ktorá poskytuje pomoc
podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch. Na
medzinárodnej úrovni je od roku 2018 členom Európskej konfederácie staviteľov (EBC) so sídlom
v Bruseli. V roku 2019 sa stal pristupujúcim členom Asociácie priemyselných zväzov.
SŽZ poskytuje živnostníkom a podnikateľom pravidelný informačný servis, najmä prostredníctvom
webovej stránky a pravidelného emailového spravodajcu. Ako dobrovoľné záujmové združenie
vytvára priestor pre aktívnu prácu svojich členských organizácií, ktoré môžu otvárať potrebné
spoločenské a ekonomické témy a prostredníctvom SŽZ ich komunikujú v rokovaniach s vládou
a poslancami.

