Informace o činnosti Podnikatelských odborů
(duben - srpen 2019)
Vážení členové a příznivci Podnikatelských odborů,
dovolte, abychom vás seznámili s tím, co jsme dělali v uplynulých měsících. V tomto textu
shrnujeme nejdůležitější aktivity Podnikatelských odborů za období duben – srpen 2019.

I. ČLENSKÁ ZÁKLADNA:
Od dubna 2019 narostla členská základna o 296 členů.

K 6. 9. 2019 mají Podnikatelské odbory celkem 2270 členů, z toho
1929 občanů
332 firem
9 spolků.

II. FACEBOOK:
Naše fb stránka je velmi úspěšná a je naším hlavním nástrojem šíření informací
do podnikatelské veřejnosti.
Celkem jsme za měsíce (duben – červen) publikovali cca 65 příspěvků
Nejúspěšnějšími posty byla naše kampaň o Markeetě, která bez vědomí klientů tiskne reklamu na
Účtenkovku (dvoupříspěvek měl 35 000 dosah, 1000 komentářů, lajků a sdílení)
Celkový dosah duben-červen: 619 tisíc, nárůst fanoušků 300
Dva prázdninové měsíce se tradičně vyznačují nižší ochotou řady lidí řešit "pracovní" témata, a
proto i FB podnikatelských odborů vždy v pokročilejší fázi léta trochu zvolní tempo, abychom
zbytečně nepřispěli k tomu, že nějaké téma "prošumí". I tak jsme ale během dvou prázdninových
měsíců publikovali 20 příspěvků, z toho dvě vlastní videa o tom, jak ČOI šikanuje běžného
hospodského.
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Zejména první video se stalo dalším z příspěvků, díky kterému bylo o PODB hodně slyšet a počet
oslovených lidí a zhlédnutí ukazuje, že téma šikany obyčejného podnikatele rezonuje ve společnosti
velmi silně.
160 000 oslovených lidí
80 000 zhlédnutí
1500 sdílení
Druhé video (o kontrolorovi pod vlivem alkoholu) vlivem více okolností nezaznamenalo až takový
úspěch, i tak je 350 sdílení a 20 000 zhlédnutí velmi solidní výsledek.
Z tohoto pohledu je žádoucí, aby členové PODB aktivně vyhledávali zajímavé příběhy malých
podnikatelů, kteří se nebojí své zkušenosti popsat na kameru.
Nyní k datu zveřejnění zprávy máme celkem 13 640 fanoušků.
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III. PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
Naše postoje a názory musíme šířit i do nepodnikající veřejnosti. K tomu slouží především články,
jejichž autorem je téměř výhradně předseda výboru Podnikatelských odborů, pan Radomil Bábek.
ČLÁNKY
Články dáváme k dispozici řadě médií, přičemž některé tituly zveřejňují naše texty již pravidelně.
Odkazy na konkrétní články:
Arogance úředníků: Česko jako malá Čína
Echo24, Forum24, Pravy prostor
Kontroly EET? Navrch huj a vespod fuj!
Bizinet, Parlamentní listy, Roklen24, Neviditelny pes, Pravý prostor,Pravdive.eu,
Kdo tady krade? Živnostníci a podnikatelé? Ne, největším zlodějem je stát!
Roklen24, Reflex, Svobodny svět, Neviditelny pes, Pravyprostor,
Podnikatelé a živnostníci: Proč podnikáme?
Forum24,Neviditelny pes, Roklen24,
Jak ministryně Schillerová nakrmila zástupy
Pravý prostor, Neviditelny pes, Roklen24, Pražsky patriot,
Finanční správa – indikátor chování státu k občanům
Forum24
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Komentář Podnikatelských odborů ke jmenování Ing. Karla Havlíčka na post ministra průmyslu a
obchodu ČR:
Eurozpravy, České noviny, 24zpravy, ekonomicky magazin,
ROZHOVORY
Jidáš. Tento pan Havlíček za drobné podnikatele rozhodně bojovat nebude. Podnikatelský předák
Bábek vypráví, co s ním zažil.
Babiš dojí tento stát. Ale prohraje. Už mám signály, říká rázný aktivista Bábek.
TISKOVÉ ZPRÁVY
Prostřednictvím tiskových zpráv informujeme především novináře o našich postojích, názorech a dění
v Podnikatelských odborech:
TZ- Pomoc blízkých v obchodě není nelegální zaměstnávání (27. 8.)
Vyjádření Podnikatelských odborů k novele daňového řádu (27. 8.)
Prohlášení Podnikatelských odborů: Odsuzujeme přijetí politické spodiny prezidentem v den výročí
okupace (26. 8.)
Nejdřív malé obchody na vesnicích zlikvidovali, teď je budou zachraňovat (28. 6.)
Stanovisko Podnikatelských odborů k posílení pravomocí policie (13. 8.)
Stanovisko Podnikatelských odborů k senátnímu návrhu změny ústavního zákona (9. 8.)
Prohlášení Podnikatelských odborů k návrhu senátorů na zrušení EET (24. 7.)
Prohlášení Podnikatelských odborů k návrhům ministryně financí Aleny Schillerové (10. 7.)
Prohlášení Podnikatelských odborů k proplácení investičních dotací firmám z holdingu Agrofert (8.
7.)
Tisková zpráva -Vyjádření Podnikatelských odborů ke zrušení karenční doby (3. 7.)
Koment Podnikatelských odborů k jednání o vyjádření nedůvěry vládě Andreje Babiše
(28. 6.)
Koment Podnikatelských odborů -Demonstrace na Letenské pláni
TZ - Velké podnikatelské svazy jednaly na tripartitě o novele Zákoníku práce. (17.06.2019)
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TZ - Kritika Finanční správy se konečně dostala k poslancům PSČR a to na jednání podvýboru pro
podnikatelské prostředí. (12.06.2019)
TZ - Podnikatelské odbory připravují podání předběžného opatření pro zdržení se protiprávního
jednání firmou Smart software s.r.o. - provozovatele systému Markeeta. (05.06.2019)
TZ - Podnikatelské odbory zaslaly předžalobní výzvu dodavateli systému Markeeta, aby okamžitě
odstranil reklamu na Účtenkovku. (09.05.2019)
TZ - Podnikatelské odbory vyzývají ČOI, aby přijala odpovědnost za napadení podnikatele v Jižních
Čechách jejím úředníkem. (28.4.2019)
TZ - Nástup další vlny EET a off-line režimu. O drobné podnikatele nejde, hlavně že se vládní koalice
dohodne. (08.04.2019)

IV. KAUZY
Podnikatelské odbory hájí a zastupují poškozené a obviněné podnikatele ve sporech s úřady
KAUZA NAPADENÍ PODNIKATELE V JIŽNÍCH ČECHÁCH ÚŘENÍKEM


Podnikatelské odbory vyzvaly ČOI, aby přijala odpovědnost za napadení podnikatele v Jižních
Čechách jejím úředníkem.

Věc: Veřejná výzva ke sdělení informací o přijatých opatření proti nezákonnému postupu úředníka
České obchodní inspekce
Odpověď od ČOI
Vyjádření PODB a reakce na přípis České obchodní inspekce ze dne 21. 5. 201
Odpověď od ČOI jsme dostali 11. 7.

KAUZA MARKEETA


Podnikatelské odbory zaslaly předžalobní výzvu dodavateli systému Markeeta, aby okamžitě
odstranil reklamu na Účtenkovku.

Podnikatelské odbory vyzvaly oficiálním podáním dne 7. 5. 2019 společnost Smart software, aby
zanechala protiprávního jednání a okamžitě odstranila reklamu na Účtenkovku ze softwarového
nastavení všech typů pokladny Markeeta. Firma Smart software s.r.o. dosud nereagovala žádným
způsobem na předžalobní výzvu Podnikatelských odborů.
Připravujeme žalobu, a abychom měli šanci uspět, potřebujeme další případy a důkazy.
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Věc: Veřejná výzva ke zdržení se protiprávního jednání, předžalobní výzva k plnění – zdržení se
protiprávního jednání a nekalé soutěže

KAUZA KONTROLY EET


PO kritizovaly GFŘ za uvádění zavádějících a nepravdivých informací ke kontrolám EET a
vyzývají ho k nápravě stavu

V uplynulých měsících jsme vedli s GFŘ rozsáhlou diskusi a osobní jednání o kontrolách elektronické
evidence tržeb (dále jen „EET"). GFŘ nám v závěrečném písemném vyjádření poděkovalo za
rozsáhlou osvětu a informování českých podnikatelů a živnostníků v oblasti jejich stále se
rozšiřujících povinností a požadavků, které na ně klade stát. Toto vyjádření chápeme jako ryzí
formalismus, protože ten, kdo má veřejnost informovat, a to v plné míře a pravdivě je Finanční
správa.


Požádali jsme tedy o nápravu stavu a vyzvali GFŘ, aby zveřejnilo veškeré informace a data ke
kontrolám EET a kontrolám samotných úředníků, kteří konají kontroly EET.

Veřejná kritika za uvádění zavádějících, neúplných a nepravdivých informací ke kontrolám EET při
našem osobním jednání, výzva k nápravě stavu.


Podnikatelské odbory vyzvaly GFŘ k úplnému a transparentnímu zveřejnění informací o
kontrolách EET

Dále vyzvaly GFŘ ke zveřejnění pokynů k chování a povinností úředníků při těchto kontrolách a
Etického kodexu Finanční správy ČR.
Veřejná výzva k úplnému a transparentnímu zveřejnění informací o kontrolách EET, pokynů kchování
a povinností úředníků při těchto kontrolách a Etického kodexu Finanční správy ČR.
KAUZA SNÍDANĚ MINISTRYNĚ SCHILLEROVÉ


Podnikatelské odbory zaslaly otevřený dopis ministryni Schillerové. Ministryně zveřejnila na
fb profilu, že snídala s podnikateli. Chceme vědět, kdo byl na akci pozván, kdo tam
zastupoval zájmy podnikatelů a živnostníků a co bylo na programu jednání s hosty snídaně.

Celý dopis zde.


V souvislosti s pořádáním snídaní, jsme zaslali oficiální žádost na Ministerstvo financí ČR

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím,

info@podb.cz • www.podb.cz • facebook.com/podb

KAUZA PODNIKATELKY PAVLY ČERNÉ


Dne 15. března jsme zveřejnili video paní Černé na facebookové stránce Podnikatelských
odborů. Paní Pavla Černá v něm popsala kontrolu na místě, chování úředníků, slovní
potyčku, do které se dostali s jejím zákazníkem. Těžko považovat za náhodu, že dne 18.
března 2019 začali najednou konkrétní úředníci vytvářet a přidávat do spisu různá svá
vysoce subjektivní vyjádření a hodnocení kontroly, která popírala skutečnosti uvedené ve
videu.
Žádná škoda státu ani nikomu jinému nevznikla. A najednou bez jakéhokoliv odůvodnění a
vysvětlení Finanční správa ruší příkaz vydaný na místě pro jeho (možnou) nezákonnost a
vydává klasický příkaz, kterým chce svůj postup zhojit. Ve věci byl podán odpor proti příkazu a
nyní i stížnost proti chování a postupu konkrétních úředních osob i Finančního úřadu jako
rozhodujícího orgánu.

Věc: Informace o převzetí zastoupení, odpor obviněné proti příkazu vydaného správním orgánem
dne 17. 6. 2019, č. j. 3370268/19/2100-11480-050472
Věc: Stížnost ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu proti nevhodnému chování a postupu
úředních osob při kontrolní činnosti plnění povinností na úseku EET a proti postupu správního
orgánu vřízení o přestupkusp. zn. 10457/2019-EET-2100, vyjádření a důkazní návrhy obviněné ve
věci
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