
Předplaťte si nás

Otázka pro...
TOMÁŠE PROUZU,
prezidenta
Svazu obchodu a cestovního ruchu
Otázka:
Mnoho prodejců oblečení, obuvi a dalšího spo-

třebního zboží, které nabízejí ve svýchmalých
prodejnách, se ptá, proč oni museli mít zavřeno,
když podobný typ zboží semohl dál prodávat
ve velkých supermarketech. Můžete jim poradit,
jak si mají počínat, nebo prozradit, jestli se pro ně
už chystá nějaké opatření, které by jim pomohlo?
Odpověď:
Naprosto souhlasím s tím, že zavírat některé

typy obchodů byla chyba, a jsem rád, že vláda tuto
chybu uznala, takže nový plán rozvolnění konečně
po našem tlaku obsahuje pravidlo otevření všech
obchodů najednou. Rozhodně doporučuji, aby si
prodejci dokumentovali veškeré ztráty, které roz-
hodnutím vlády utrpěli, protože dobrovolně ztráty
vláda kompenzovat nebude bez ohledu na to, co jí
přikazuje zákon. Už po jarní vlně byla podána řada
žalob na náhradu škody a snad již brzy uvidíme,
jak soudy rozhodnou. Proto doporučuji být při-
praven.
A ještě poznámka bokem – data ukazují, že se

zákazníci ze zavřených obchodů přesunují spíše
do e-shopů než supermarketů. Ale klíčové je, že
k takové diskriminaci nemělo nikdy dojít, protože
veškerá data ukazují, že nakupování je v ČR bez-
pečné, mimo jiné i díky velkým investicím ob-
chodníků do hygienických opatření. V normální
zemi by za to vláda podnikatelům děkovala, u nás
je bohužel zavírá a omezuje.

PSvé dotazy do rubriky Podnikání posílejte
na e-mail: zivnostnici@denik.cz

Chcete si předplatit tištěné vydáníDeníku?
Stačí, když zavoláte na telefonní číslo:
272 015 015 nebo pošlete e-mail na na adresu:
denik@mojepredplatne.cz.
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Po
dn
ik
án
í,e

ko
no
m
ik
a,
př
íb
ěh
y,
ra
dy

a
za
jím

av
os
ti

ROMANA CIHLÁŘOVÁ, MASÉRKA A PEDIKÉRKA Z PLZEŇSKA, ŘÍKÁ:

Bez řemeslných živností tato
země dlouho fungovat nebude

MARTIN PLEVA

P
odnikat a spolé-
hat se sama na
sebe. O to se vždy
snažila Romana
Cihlářová, která

se živí jakomasérka a pedi-
kérka vmenší vesnici na Pl-
zeňsku. Ke své práci měla
vždy ještě na částečný úva-
zek další práci, aby se zvládla
postarat o tři děti i o své ne-
mocné rodiče.
Děti postupně vyrostly a

začaly také podnikat, i man-
žel paní Cihlářové tráví celé
dny v práci a jezdí po stav-
bách jako elektrikář. Zkrátka
všichni jedou naplno, aby
byla rodina ekonomicky za-
jištěna. To se však bohužel
kvůli pandemii covidu-19 le-
tos na jaře zvrtlo…
„Vše jsme v pohodě zvlá-

dali a já se těšila na důchod,
až si trochu odpočinu, budu
pomáhat s vnoučaty a dál
lehce vydělávat. Jenže březen
2020mi sebral práci i další
úvazek. Dcera pracující v po-

hostinství přišla také o práci,
syn dojíždějící za zaměstná-
ním do Německa si aspoň
našel novou práci v Čechách,
druhý syn – novopečený ta-
tínek a živnostník sádrokar-
tonář –měl najednouméně
zakázek, protože lidé ne-
chtěli domů nikoho pouštět,“
přibližuje Romana Cihlářová,
jak její rodině koronavirus
změnil život.
Jarní podpora ze strany

státu byla podle ní dobrá,
protože díky bonusům a od-
puštění sociálního a zdra-
votního pojištění mohla za-
platit splátky na důchodové
připojištění, úrazovou po-

jistku, hypotéku i telefon
aměla stále nějakou jistotu.
Od léta už opět s radostí pra-
covala a postupně jí opět
přibývali zákazníci. Ale ra-
dost netrvala dlouho.
„Dcera si na konci září

překoupila z našich úspor
zavedené kadeřnictví a ra-
dovala se z nové práce. Ne-
chtěla už být závislá na
předchozím zaměstnavateli.
Jenže v říjnu začala platit
další vlna omezení a pak
i úplné zavření provozoven.
Obě bychom si přitommohly
zvát lidi po jednom, bylo by
to u nás bezpečné. Přesto
jsmemusely zavřít a zůstat
bez peněz,“ zoufá si masérka
z Plzeňska.
V posledních dnech jí za-

čaly chodit upomínky na
splátky úvěrů, pojištění či
platby za energie. V případě
nezaplacení nad ní visí hroz-
ba exekuce. Podala si žádost
aspoň o kompenzační bonus,
ale překvapilo ji, že tentokrát
jsou jeho podmínky přísnější

než na jaře. „S údivem jsem
zjistila, že na tento bonus
mámnárok až od 22. října.
A že tedy za tentoměsíc
můžu dostat jen 5000 korun,
které dám na sociální a
zdravotní pojištění, a nemá-
me tedy z čeho žít. Jsme z to-
ho přístupu hrozně zklama-
ní,“ říká dále Romana Cihlá-
řová.
Drobní podnikatelé podle

ní přináší státu hodnoty,
kterémožná v daních nejsou
tak vysoké, ale přesto jsou
důležité. „Peníze z velkých
firem plynou do ciziny,
kdežtomy tady vracíme, co
nám tato země dala. Chceme
pracovat a vydělávat,
o ostatní se postaráme sami.
Ale když nám stát práci za-
kázal, tak by nám teďměl
umět i pomoci. Ale já mám
pocit, že raději dává těm,
kteří nic netvoří a smějí se
nám. Bez řemeslných živ-
ností přitom tato země
dlouho fungovat nebude,“
dodává podnikatelka.

ROMANACIHLÁŘOVÁ

Živnostníci
to nevzdávají

POdpusťte nám odvody na pojištění, volají živnostníci
PFinanční správa už přijímá žádosti o kompenzační bonus
PHledáte řidiče? Vznikl portál, kde se dá najít práce

Další články najdete nawww.denik.cz/podnikani

Zaujalo vás na našem webu

Škoda Plus nyní nabízí výběr ze šesti tisíc aut
Více než tisícovka Fabií,
dvojnásobný počet
Octavií. A k tomu mnoho
set dalších vozů, které
aktuálně nebo v nedávné
minulosti nabízela
tuzemská automobilka
Škoda Auto.

RADEK PECÁK

Mladá Boleslav – Ty všech-
ny jemožné koupit v síti
certifikovaných obchodníků
sítě Škoda Plus. „Celkem je
v nabídce bezmála šest tisíc
prověřených aut,“ říká ve-
doucí Škoda Plus Pavel
Kašpar.
Celá nabídka je stále k vi-

dění na internetových
stránkách skodaplus.cz.
Předem rozhodnutý zá-

kazník si zdemůže vybírat
jak podlemodelů, tak podle
jednotlivých věkových kate-
gorií. Ty jsou tři.

ROČNÍ VOZY
V té první s názvem Roční
vozy si zájemcemůže zvolit
automobil, kterýmá garan-
tované stáří do osmnácti
měsíců a jehož nájezd ne-

překročil hranici třiceti tisíc
kilometrů. Kupující pak spo-
lečně s autem, u něhož je ga-
rantovaná servisní historie
i počet najetých kilometrů,
získává umnohých vozů
velkou část z běžící pětileté
tovární záruky.

VYZKOUŠENÉ VOZY
Velmi spolehlivé jsou pak
rovněž automobily nabízené
ve druhé kategorii Vyzkou-
šené vozy. Na výběr jsou
exempláře aut ve stáří od
dvou do pěti let. I u nich pro-
dejce garantuje počet naje-
tých kilometrů a to, jakým
způsobem se o něj v autori-
zovaných servisech starali.
Kdomá zájem,může si rov-
něž pro auto z této kategorie
dokoupit prodlouženou zá-
ruku Škoda Plus.

OJETÉ VOZY
Poslední skupinou jsou vozy
ze skupiny nazvané jedno-
duše Ojeté vozy. „Je jim sice
vždy více než pět let, nicmé-
ně i u nich garantujeme, že
jsou plně funkční. Také zá-
kazník nemusí hned spěchat
na prohlídku do některé ze

stanic technické kontroly.
Všechny totiž mají platnou
STK nejméně na dalších šest
měsíců,“ říká Pavel Kašpar.
Jednoznačnou výhodou

pro zákazníky při koupi oje-
tého vozu v síti Škoda Plus je
fakt, že jsou ochráněni před
těmi největšími zlořády,
které se v této branži stále
dějí.

Tedy například předma-
nipulací s dokumenty ve
smyslu pozměnění data
uvedení do provozu (samo-
zřejmě později, než se tak
skutečně stalo), nebo falšo-
váním údajů v servisní kníž-
ce či dokonce úpravou vý-
robního identifikačního kó-
du, takzvaného VIN. Odbor-
níci upozorňují na to, že

u řady nepoctivých prodejců
jsou stále u nás lidem nabí-
zeny automobily, které v za-
hraničí dříve sloužily jako
auta v autoškolách, taxíky
nebo v půjčovnách.
Protože by si je s vysokým

nájezdem kilometrů jenmá-
lokdo chtěl koupit, podstoupí
před nabídkou do prodeje
jistou „omlazovací“ kůru,

Podle zdrojů společnosti
CEBIA se aktuálně průměrné
„stočení“ tachometru pohy-
buje lehce pod sto tisíci kilo-
metrů. Díky tomu se hodnota
uměle navýší o čtvrtinu až
polovinu skutečné ceny.
Proto je třeba ke koupi

ojetého vozu, zejména u těch
starších, přistupovat obe-
zřetně. Základem je vyhradit
si na to dostatek času
a k prohlídce přizvat třeba
známého automechanika.
Rozhodně je nutné vyhlíd-
nutý vůz ještě vyzkoušet při
zkušební jízdě.
V ideálním případě by auto

mělo být před touto akcí
„vychladlé“. Zahřátýmotor
může některé vadymasko-
vat. Po nastartování je vhod-
né hned zamířit k výfuku.
Modrý dým signalizuje únik
oleje, bílý pro změnu únik
vody. Hustý černý dým zase
dává na vědomost, že bude
třeba řešit problémy se vstři-
kováním. Během testovací
jízdy je pak dobré zamířit na
silnici s nekvalitním povr-
chem a vyzkoušet funkci brzd
a řízení také při poněkud
„neurvalých“manévrech.

JEDNA ZNEJVĚTŠÍCH VÝHOD. Zákazníci jsou při koupi ojetého vozu v síti Škoda Plus chráněni před
nepravostmi, které se na trhu ojetými vozy bohužel dějí. Foto: ŠKODA AUTO (4x)
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