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I. Úvod 

 

Část politického spektra podporovaná některými vysokými státními úředníky se snaží výrazně posílit 

moc státu. Omezují svobodu podnikání, vrší příkazy a zákazy, vymýšlejí pro podnikatele stále nové 

povinnosti. Dostávají podnikání pod stálou hrozbu kontrol a sankcí a kriminalizují je. 

 

Spolek Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z.s. (dále jen 

Podnikatelské odbory) byl založen s cílem vytvořit silnou organizaci, která bude oponentem státu. 

Podnikatelské odbory chtějí brzdit nárůst státní moci a omezování svobody podnikání. 

Podnikatelské odbory zamezí bujení byrokracie, navyšování povinností podnikatelů a omezování 

jejich práv. 

 

Základním účelem existence Podnikatelských odborů je hájit podnikatele a živnostníky před 

nežádoucími zásahy státu do podnikání. 

 

Hlavní motto: 

„Podnikatelské odbory hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu“ 

 

 

II. Kontakty 

 

Kontakt pro media: 

 

Vanda Böhmová 

tajemnice Podnikatelských odborů 

e-mail: vanda.bohmova@podb.cz 

telefon: +420 604 750 443 

 

 

Oficiální mluvčí Podnikatelských odborů s oprávněním veřejně vyjadřovat stanoviska 

Podnikatelských odborů: 

Radomil Bábek 

předseda výboru Podnikatelských odborů 

předseda Asociace podnikatelů a manažerů (člen PO) 

radomil.babek@podb.cz 
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III. Dokumenty Podnikatelských odborů ke stažení: 

 

Grafický manuál Podnikatelských odborů 

Ideový záměr a vymezení, základ programového prohlášení 

 

Proč? Proto. 

Logo Podnikatelských odborů barevné 

Logo Podnikatelských odborů černobílé 

 

Obrázek_botička 

Fotografie_1 

 

Fotografie_2 

 

Fotografie_3 

Fotografie 4 

Fotografie 5 

Fotografie 6 

Fotografie 7 

Fotografie 8 

Fotogalerie Podnikatelských odborů 

 

IV. Mediální výstupy 

 

Výběr ze zveřejněných článků 

 

Mediální vystoupení Radomila Bábka 

 

 

 

https://www.podb.cz/files/uploads/Graficky_manual_PO.pdf
https://www.podb.cz/files/uploads/Ideov%C3%BD%20z%C3%A1m%C4%9Br_programov%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf
https://www.podb.cz/files/uploads/Pro%C4%8D_zakl%C3%A1d%C3%A1me_unii_podnikatelsk%C3%BDch_a_%C5%BEivnostensk%C3%BDch_spolk%C5%AF.pdf
https://www.podb.cz/files/uploads/PODB%20logo%20basic02.pdf
https://www.podb.cz/files/uploads/PODB%20logo%20BW.pdf
https://www.podb.cz/files/uploads/podpora-1.jpg
https://www.podb.cz/files/uploads/EA7A0266.JPG
https://www.podb.cz/files/uploads/Foto_RB.JPG
https://www.podb.cz/files/uploads/IMG_0120.jpg
https://www.podb.cz/files/uploads/media/DSC01021.jpg
https://www.podb.cz/files/uploads/media/DSC01027.jpg
https://www.podb.cz/files/uploads/media/DSC01093.jpg
https://www.podb.cz/files/uploads/media/DSC01527.jpg
https://www.podb.cz/files/uploads/media/DSC08151.jpg
https://www.podb.cz/files/uploads/clanky_v_mediich.pdf
https://www.podb.cz/files/uploads/Medi%C3%A1ln%C3%AD%20vystoupen%C3%AD%20youtube-1.pdf
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V. Další informace o Podnikatelských odborech: 

 

Hlavní cíle: 

• omezit kontrolu státu nad podnikáním, podle principu „kdo nese odpovědnost, ten rozhoduje“,  

• zastavit omezování vlastnických práv a práva řídit vlastní společnosti, 

• dostat výdaje státu pod kontrolu těch, kdo platí, 

• narovnat podnikatelské prostředí – přesunout pozornost a podporu státu (dotace, investiční 

pobídky, úlevy na daních) na SME,  

• omezit aktivity politiků a úřadů v tvorbě zákonů a vyhlášek,  

• mít státní správu pod veřejnou kontrolou, 

• vrátit státu povinnosti a odpovědnost, které přenesl na podnikatele a občany, 

• přimět stát, aby nechával lidem více peněz, tedy snížit daně, odvody a poplatky, 

• dosáhnout toho, aby se zmenšil a zlevnil stát. 

 

Členství: 

Členem Podnikatelských odborů může být jednotlivec, občan podnikající i nepodnikající, firma či 

spolek. Člen je povinen dodržovat stanovy a usnesení orgánů Podnikatelských odborů. Člen se může 

dobrovolně účastnit dění a být činný v Podnikatelských odborech podle svých možností a zájmů. 

Členství v Podnikatelských odborech vzniká, na základě přijetí elektronické nebo tištěné přihlášky, 

rozhodnutím výboru o členství a zapsáním do veřejného seznamu. 

Přihlášky k vyplnění jsou dostupné na adrese https://www.podb.cz/prihlaska nebo u koordinátorů 

regionálních poboček i v tištěné podobě. 

Podnikatelské odbory řídí volený výbor. 

Členové výboru Podnikatelských odborů: 

RADOMIL BÁBEK 

předseda výboru 

email: radomil.babek@podb.cz 

JAROSLAV MANGL 

člen výboru 

VERONIKA MÜLLEROVÁ 

člen výboru 

ROMAN SLAVÍK 

člen výboru 

JIŘÍ SEDLÁČEK 

člen výboru 

https://www.podb.cz/prihlaska
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Aktuální počet přihlášených členů v Podnikatelských odborech zde. 
 

Regionální pobočky 

Podnikatelské odbory vybudovaly v České republice již několik regionálních poboček. Jedná se o 

neformální strukturu, v které pobočky nemají právní subjektivitu.  

Na počátku rostla členská základna téměř výhradně prostřednictvím sociálních sítí. Proto se vedení 

PO rozhodlo začít oslovovat i ty, kteří nejsou v sociálních sítích přítomni nebo aktivní. A takových je 

mezi podnikateli a živnostníky mnoho. Navíc je důležité, aby členové měli na svou organizaci tzv. 

krátké spojení, tedy místní organizaci. To jsou důvody potřeby vzniku místních poboček PO. 

 

Koordinátoři regionálních poboček PO: 

Gustav Dlouhý 
Hradec Králové 

Pavel Chalupa 
Kroměříž 

Ondřej Kondvár 
Kladno 

Petr Žurek 
Hranice (na Moravě) 

Veronika Müllerová 
Nové Strašecí 
 
Jiří Sasín 
Frenštát pod Radhoštěm 

Ing. Jiří Tesařík 
Kyjov 

Ing. Lukáš Jelínek 
Kutná Hora 

Rostislav Kubíček 
Chomutov (kancelář ulice 28.Října 1025/1) 

Josef Špičák 
Prostějov 

Michal Zapletal 
Kolín 

Jiří Polášek 
Ostrava, Havířov 

Renata Jíšová 
Brno 
 

Závěrečný motiv: 

Podnikatelé chtějí stát, který jim bude partnerem, který bude plnit svou servisní roli a bude 

podporovat příznivé podmínky pro podnikání. Bude-li se stát nadále k malým a středním 

podnikatelům a živnostníkům chovat nepřátelsky, budeme my se k němu také chovat jako 

k nepříteli. 

http://www.podb.cz/

