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--------------------------------------------------------------------------------------------------TISKOVÁ ZPRÁVA
PRAHA 3. 4. 2017 / Ministerstvo zemědělství České republiky zveřejnilo návrh
na Podporu obslužnosti venkova. Ten má řešit problém se zhoršenými
podmínkami pro podnikání na venkově, s postupným snižováním kvality života
na venkově, s jeho vylidňováním apod. Ministr Jurečka chce pro zlepšení života
na venkově použít opět jediný nástroj, který zná – dotace. Reakci Asociace
podnikatelů a manažerů si můžete přečíst níže.
Aktivity na podporu venkova, života a podnikání na venkově, velmi vítáme. Považujeme
však za zcela nesystémové a kontraproduktivní, že stát nejprve zhoršil podmínky
podnikání v nejmenších obcích, aby je následně dotoval. Má to sice vyvolat dojem
podpory, ovšem opak je pravdou.
Stát zavedl řadu povinností a omezení, která v malých obcích poškozují podnikání.
Protože zhoršení podmínek pro podnikání na venkově již začínají pociťovat i nepodnikající
občané, potenciální voliči, přichází nyní ministr zemědělství s myšlenkou dotovat malé
podnikání na venkově. To však jen zdánlivě podporuje kvalitu života na venkově.
Naopak, jen se tím posiluje závislost podnikatelů a živnostníků na státu. S dotacemi
začnou žít v nejistotě, zda příště dotace dostanou či nikoli, kolik jim úředník přiklepne,
začne se vytvářet nespravedlivá konkurence, kdy jeden dostává více a druhý méně.
Korupce, nepotismus a závislost na úřadech a státu, to přinesou dotace. Vláda dále
pokřivuje podnikatelské prostředí.
Podnikatelské odbory odmítají v plné míře a zcela návrh ministerstva zemědělství na
podporu obslužnosti venkova prostřednictvím dalších dotací.
Jediným způsobem, jak pomoci nejmenším obcím, je zrušit EET, zrušit kontrolní hlášení a
vybrat ke zrušení další ze spousty omezení a povinností, které zatěžují malé podnikatele
a živnostníky, a to nejen na venkově.
S pozdravem
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---------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt:
Radomil Bábek, předseda APM
tel: 777 038 365, email: radomil.babek@asociacepm.cz
Mgr. Lenka Lokvencová, tajemnice APM
tel: 734 318 884 email: lenka.lokvencova@asociacepm.cz

Jsme podnikatelé a manažeři. Tvoříme ekonomiku tohoto státu a podstatnou měrou
ovlivňujeme společnost. Podporujeme dobré jméno podnikání, hájíme práva a
potřeby podnikatelů a živnostníků. Chceme vědět o tom, co se pro nás připravuje, chceme se
podílet na tvorbě podmínek pro podnikání. Stát nás musí respektovat, ne řídit.
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