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Dopis ministrovi průmyslu a obchodu ve věci čerpání z programu “Ošetřovné” OSVČ v exekuci
Vážený pane ministře,
Česká správa sociálního zabezpečení ke konci března 2020 registrovala 593 307 osob samostatně
výdělečně činných na hlavní činnost. Vedle toho z dat exekutorské komory víme, že v České republice
žije na 800 tisíc lidí v exekuci. Lze tedy poměrově usuzovat, že se zhruba 40 tisíc OSVČ nachází v
exekuci. Přesnější čísla bohužel nemáme. Nikdo si nevede konkrétní statistiky, což je samozřejmě
politováníhodné. Tito lidé jsou ve většině případů podnikatelé, kteří chtěli pracovat sami na sebe, možná
zaměstnávat další lidi, platit daně, zkrátka normálně žít. Nicméně všechno nešlo podle plánů, přišly dluhy
a exekuce.
Situace s globální pandemií koronaviru COVID-19 všechno ještě zhoršila. Na OSVČ dopadla vládní
opatření, podnikání se daří hůř nebo vůbec a ke všemu přibyla ještě potřeba starat se o děti, které
nemohou navštěvovat školní zařízení. Z toho důvodu přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu s
příspěvkem, který supluje sociální dávku a formou dotace poskytuje OSVČ tzv. “ošetřovné” v hodnotě
500 korun denně. Česká pirátská strana toto rozhodnutí kvituje. Nicméně musíme upozornit na to, že na
tuto dotaci nedosáhnou všichni – zejména ti, o kterých jsem Vám psal v úvodu – OSVČ v exekuci. Vláda
ČR pomáhá v těchto tíživých dobách širokému segmentu veřejnosti, nicméně tato skupina obyvatel nám
vyklouzla. Přitom právě lidé v exekuci jsou kritickou skupinou, která od státu potřebuje pomoci nejvíce.
Z veřejně dostupných informací víme, že dotace těmto osobám nemohla být vyplacena, protože takto se
u dotací zkrátka postupuje. Nicméně jak sám dobře víte, toto není běžná dotace poskytovaná MPO, nýbrž
krizová dotace nikoliv stimulující podnikání, ale držící lidi nad vodou. Podmínka, že na dotaci dosáhnou
jenom OSVČ bez exekuce, se tak v tomto konkrétním případě stává nejen diskriminační a nemravná, ale i
kontraproduktivní. Pokud nemá člověk, který je na mizině, kriminální povahu, jeho instinkt mu velí, aby si
peníze půjčil. Tím se samozřejmě roztáčí nebezpečná spirála dluhu, která ústí v plejádu negativních
externalit pro celou společnost. Mezi jinými mi dovolte zmínit např. patologické jevy jako jsou rozvody a
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sebevraždy, nadále sklony k závislostem, ale i nemalé náklady pro státní rozpočet vlivem různých
doprovodných sociálních dávek, či výdajů na zdravotnictví. Nezřídkakdy končí tyto příběhy i těmi
původně potlačenými kriminálními sklony.
Jelikož jsme jako opozice neměli prostor zasáhnout do příprav této dotační výzvy, která vznikala ve
výhradní kompetenci MPO, dovolte nám, abychom Vás alespoň požádali o zrušení podmínky
bezdlužnosti u OSVČ při přihlášení se o tuto dotaci. Účelově určené dotace jsou exekučně
nezabavitelné, tedy nepovedou k sanaci dluhů, ale opravdu k poskytnutí podpory rodinám, na které
dopadla tíha současné situace. Tohle není o stranických půtkách, ale o závažných důsledcích dluhové
pasti, které mají dopad na celou společnost. Všichni víme, že přijde ekonomická krize, tak si ji prosím
pojďme nedělat ještě horší tím, že se postavíme zády k těm, kteří teď nejvíce potřebují státní pomoc.
S úctou,
Lukáš Kolářík
poslanec PSP ČR zvolený za Českou pirátskou stranu
člen Výboru pro sociální politiku PSP ČR
Podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, má úkon učiněný pověřenou osobou prostřednictvím datové schránky stejné
účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.
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