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Tisková zpráva 22.3.2015 
Praha, 22.3.2015. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se 
ostře ohrazuje proti opakovanému nepravdivému tvrzení, že OSVČ odvádějí na zdravotním 
pojištění  méně, než z něj čerpají. Skutečnost je taková, že osoby samostatně výdělečně 
činné odvádějí do systému zdravotního pojištění víc než dvakrát tolik, než kolik z něj 
dostávají. Do doby, než se začne informovat na základě skutečných čísel, odmítá AMSP ČR 
o čemkoliv dalším jednat. 

 

Útok na živnostníky ohledně zdravotních odvodů je založen 
na chybných číslech 

Trvalé útoky na nejmenší podnikatele pokračují, bohužel se opět střílí intuitivně nebo na 
základě ideologických přesvědčení. Poslední veřejné prohlášení premiéra Bohuslava 
Sobotky, že živnostníci zaplatí na platbách do systému zdravotního pojištění méně, než z 
toho systému čerpají, vychází prokazatelně ze špatných informací. Jak sdělil serveru 
Podnikatel.cz Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny, která má více jak 6 
milionu klientů „OSVČ zaplatily Všeobecné zdravotní pojišťovně na pojistném 6,5 miliardy 
korun a za péči o ně VZP uhradila 3 miliardy korun. Tedy spotřebovali polovinu zaplaceného 
pojistného. Průměrná platba pojistného byla přes 22 tisíc Kč a průměrné náklady přes 
10 tisíc Kč.“ Hana Kadlečková, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České 
republiky, stejnému zdroji uvedla: „Z hlediska financování zdravotní péče vidíme problém 
opravdu jinde než v platbách OSVČ.“ 

„AMSP ČR plně respektuje, že celý systém je solidární, a že je zcela v pořádku, že OSVČ 
odvádí do systému více. Ale pokud se argumentuje čísly, která se liší i více jak 100%, pak 
jde o záměr. Nevěřím tomu, že jde o náhodu, tím spíše, když podobná diskuse proběhla 
před měsícem, kdy odbory použily nekorektní srovnání se třetinovou sádrou pro nemocné 
živnostníky,“ tvrdí  Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a 
živnostníků a dodává: “Největší úniky veřejného systému veřejného zdravotního pojištění 
jsou v předražených zakázkách nemocnic, kde se odhaduje potenciál korupčního jednání ve 
výši 30-40 miliard korun. To konečně vidíme i v reality show bývalého ředitele Nemocnice Na 
Homolce. Jen se zdvořile ptám, kde jsou odboráři z těchto zdravotnických zařízení, kteří tak 
rádi kritizují  nejmenší podnikatele z nesolidárnosti.“ 

 Tisková zpráva AMSP ČR, 22.3.2015  

 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické 

platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky a byla založena v r. 2001. 
Zastupuje zájmy cca 260 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory. Od r. 2009 realizuje sérii unikátních 
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NEZÁVISLÝCH PRŮZKUMŮ o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání, jejichž výsledky jsou 
stěžejním podkladem pro klíčová stanoviska Asociace. Hlavními oblastmi zájmu jsou jak tradiční tak trendové 
obory. Aktuálními tématy jsou rodinné podnikání - viz projekt RODINNÁ FIRMA, začínající podnikatelé - viz 
projektu SVOU CESTOU-young business, projekt na podporu řemesel FANDÍME ŘEMESLU!, projekt na 
podporu žen v podnikání PODNIKAVÁ ŽENA a projekt pro přípravu na elektronickou evidenci tržeb pro gastro, 
maloobchod a drobné podnikání MALÝ OBCHOD. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v 
uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, 
členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí. Pro 
své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na 
segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, 
seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto 
segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále využívat exkluzivních  nabídek a 
benefitů partnerů AMSP ČR, Asociace vyhlašuje také vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR. S cílem 
zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným 
hodnotitelem řady podnikatelských soutěží. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní 
podnikání. www.amsp.cz 
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