Návrh opatření k tlumení dopadů hospodářské krize
na malé a střední podniky
Současný stav hospodářství svědčí o tom, že hospodářská krize zasáhla Českou republiku
nejvíce z celé Evropské unie. Současně z uvedeného vyplývá, že nejvíce ohroženými jsou
malé a střední podniky (dále MSP).
Těmto podnikům, zvláště exportujícím, již v loňském roce odčerpala velice silná koruna
prakticky všechny volné finanční prostředky.
Prudký pokles zakázek /objednávek/ na přelomu roku 2008 a 2009 tuto situaci jen zhoršil a
přivádí tyto společnosti na pokraj bankrotu. Mají málo zakázek - jejich pokles činí více než
40% - a velice malou šanci tento úbytek zakázek eliminovat snižováním nákladů nebo
využitím finančních reserv, neboť ty byly ve většině případů odčerpány tak, jak je uvedeno
výše - silnou korunou v loňském roce.
Tento kritický stav umocňuje navíc naprosto nefunkční zákoník práce – nepružný pracovní
trh.
Malé a střední podniky potřebují podporu od vlády ČR. Víme, že její možnosti jsou omezené,
ale přesto si dovolujeme navrhnout opatření, která by problém pomohla řešit. Bez rychlé
finanční pomoci nebudou všechna navržená opatření účinná. Proto navrhujeme následující
opatření:
I. Pro 1. fázi charakterizovanou bojem o přežití, snižováním nákladů, udržením
výroby a zaměstnanosti
a) Prudkým poklesem zakázek dochází k přebytku pracovních sil. Současný
zákoník práce neumožňuje reagovat pružně na vzniklý stav vyvolaný
současnou hospodářskou krizí. Výpovědní doba 2 měsíce a 3 měsíce
odstupného je pro malé a střední podniky likvidační. Navrhujeme proto
převedení nákladů za 3 měsíce odstupného a 1 měsíc výpovědní lhůty
na stát vytvořením fondu na podporu malých a středních podniků.
Tímto opatřením stát umožní MSP uspořit část neproduktivních nákladů na
udržení redukovaného provozu a udržení nezanedbatelné zaměstnanosti.
b) Umožnit po dobu hospodářské krize odklad plateb na sociální a
zdravotní pojištění, bez uplatňování úroků z prodlení. Na tyto odložené
finanční prostředky „po obrácení hospodářského vývoje“ sepsat s příslušnými
podniky dlouhodobý splátkový kalendář.
c) Svým vlivem přesvědčit dodavatele elektřiny, plynu a tepla od upuštění
účtování záloh. Tímto dochází k odčerpávání finančních prostředků z firem
předem, častokrát ve výši neodpovídající potom skutečnému odběru.
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d) Zjednodušit u MSP, ve kterých nepůsobí odbory, správní řízení o souhlas
s poskytováním náhrady mzdy ve výši 60% průměrného výdělku
zaměstnance. Pokyn, který rozeslala dne 9. ledna 2009, pod čj. 2009/1480424 vrchní ředitelka sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV ČR na
ředitele Úřadů práce, svědčí o naprostém podcenění současné situace
(Pokyn ukládá firmě jako podmínku pro udělení souhlasu vyrobit na sklad, nabídnout
zboží se slevou a prokázat, že ani poté nebylo prodáno.)

e) Posílit zdroje EGAP na takovou úroveň, aby byl udržen dosavadní rozsah
pojištění vývozních úvěrů a finančních operací při zhoršujícím se vývozním
riziku v jednotlivých teritoriích.
f)

Posílit záruční programy Českomoravské záruční a rozvojové banky tak, aby
bylo zajištěno kontinuální poskytování záruk, zejména za provozní úvěry, a to
ve všech odvětvích ekonomiky. Současně zajistit pokrytí vyšší míry rizika.

g) Vyhlásit program na poskytování záruk na restrukturalizaci již poskytnutých
investičních úvěrů.
h) Vyhlásit program na poskytování záruk za úvěry pro firmy v reorganizaci
povolené podle insolvenčního zákona.
i)

Posílit stávající, případně vyhlásit nové programy na podporu investic do
dopravní infrastruktury, oprav bytového fondu, úspor energií, výroby energie
z obnovitelných zdrojů, zlepšení životního prostředí. Zajistit přístup malých a
středních firem k těmto zakázkám a zajistit přístup k jejich financování.

II. Pro 2. fázi charakterizovanou reakcemi na nové tržní impulzy, změnami strategie,
inovacemi, investiční činností
Posílit programy Českomoravské záruční a rozvojové banky pro poskytování záruk za
investiční úvěry, poskytování zvýhodněných úvěrů na inovační opatření a na
financování komercionalizace výstupů vědy a výzkumu.
Jako zdroj – tam, kde je to možné – použít prostředky strukturálních fondů. U návratných
projektů upřednostňovat využití záruk a zvýhodněných úvěrů před dotacemi.
Současně žádáme vládu a samosprávu, aby pomohla k řešení současné hospodářské krize
urychlením státních a veřejných zakázek, které jsou plánovány v příštích letech.
*********
Představenstvo Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
19. ledna 2009
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