Podnikatelské odbory
Hájíme práva zájmy podnikatelů a živnostníků proti neoprávněným
zásahům státu do podnikání.

Podnikatelské odbory
Podnikatelé a živnostníci jsou druhý největší segment společnosti (po
zaměstnancích). Je nás asi 1,300.000 osob.
• Jako profesní skupinu, jako třídu, nás stát zneužívá a šikanuje
• Stát udělal z podnikatelů a živnostníků občany druhé kategorie
• Jsme jediný segment společnosti, který nemá zastání

Proto vznikly Podnikatelské odbory

Podnikatelské odbory
Zaměstnanci mají odbory, které je chrání proti zaměstnavatelům, protože
zaměstnavatel je vztahu se zaměstnancem ten silnější.
Zaměstnavatel určuje pravidla hry. Určuje:
• podmínky práce
• cenu práce
• vytěžuje výsledky práce
• vyžaduje reportování o výsledcích a průběhu práce
• určuje a vyžaduje kvalifikaci
• pečuje a odměňuje
• kontroluje a trestá

Podnikatelské odbory
Podnikatelé a živnostníci potřebují své odbory, protože stát se k nám chová,
neoprávněně!, jako by byl naším zaměstnavatelem.
Stát určuje pravidla hry, stát stále více ovládá a kontroluje podnikání:
• stanoví nám podmínky práce
• určuje cenu práce
• vytěžuje výsledky naší práce
• vyžaduje reportování o naší činnosti
• určuje a vyžaduje kvalifikaci
• kontroluje a trestá (jen o nás nepečuje a neodměňuje nás)
Podnikání má být z podstaty nezávislé na státu. V ČR je již podnikání v moci státu,
podnikání je na státu závislé.

Podnikatelské odbory
Podnikatelské odbory vznikly jako zrcadlový obraz odborů
zaměstnaneckých, a to ze stejných důvodů.

Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu
• Stát se chová, jako by byl naším zaměstnavatelem
• Stát chce stále více kontrolovat naše podnikání
• Stát chce řídit naše podnikání
• Stát přenáší na podnikatele stále více práce a odpovědnosti, kterou
má nést sám

Podnikatelské odbory
Jaké povinnosti, podmínky a odpovědnost na nás stát přenáší?
BOZP (Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci)
Pravidelné kontroly a školení
Ochranné pomůcky a jejich evidence, lékárnička a její evidence
Povinnost mít k dispozici pro každé zařízení platný návod v českém jazyce
PO (Požární Ochrana) - proškolování, přezkušování zařízeni PO
Elektro revize – kontrola všech elektrospotřebičů, včetně prodlužovacích kabelů a zásuvek
Školení řidičů referentů, pravidelné přezkušování
Revize plynových zařízení

Vyplňování hlášení pro ČSU (Český Statistický Úřad)
Intrastat

Podnikatelské odbory
Měsíční kontrolní hlášení k DPH.
Měsíční přiznání k DPH.
EET
Daňové přiznání.
Odpisy a (někdy obtížné a nejednoznačné) zařazování do odpisových tříd
Hlášení firemních účtů na finanční úřad.
Vedení knihy jízd pro každé vozidlo.
Platba silniční daně.
Prokazování bezdlužnosti v případě vyzvání
Roční závěrka (což se často plete s účetní uzávěrkou), rozvaha a výsledovka a jejich zveřejňování na
justice.cz.
Povinnost sledovat nespolehlivé plátce DPH
Povinnosti při nesčetných kontrolách, poskytování tzv. součinnosti
Povinnost dokladovat prodej vlastního(!), i odepsaného majetku posudkem soudního znalce
Povinnost mít pro každou živnost příslušný živnostenský list (z čehož může vyplývat další spousta
povinností)
Povinnosti při označování provozoven (exteriér i interiér)
Dokladování činností při kontrolách ŽÚ
Svolávání valné hromady

Podnikatelské odbory
Evidence nakládání s odpadem.
Povinnosti při nakládání s elektroodpadem
Označení o zařazení do systému na vydávaných fakturách.
Informace o recyklačním poplatku...

Celní jednání pro každou zásilku ze zahraniční, a to ať už vývoz nebo
dovoz
Prohlášení o shodě ke všem výrobkům
Znalost HS kódu pro veškeré dovážené zboží

Podnikatelské odbory
Vedení zaměstnanecké evidence
Evidence, zpracování a vyplácení nemocenských dávek
Evidence, účtování a odpovědnost za exekuce zaměstnanců
Přihlášení se a odhlášení do (z) registru zaměstnavatelů na předepsaných
tiskopisech
Přihlášení se a odhlášení každou svou mzdovou účtárnu do (z) registru
zaměstnavatelů
Oznámit příslušné OSSZ den nástupu zaměstnance do zaměstnání
Pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců.
Poskytnout potřebnou součinnost pověřeným zaměstnancům OSSZ při
kontrole plnění povinností zaměstnavatele v pojištění.

Podnikatelské odbory
• Slovo „odbory“ většinu podnikatelů dráždí, podnikatelé nemají odbory rádi
• Odbory však mají zvláštní statut – stát je nepovoluje a nemůže je zrušit
• Budeme vyžadovat, aby s Podnikatelskými odbory stát jednal stejně, jako se
zaměstnaneckými
• Budeme vyžadovat stejná práva a podporu státu
• A když ne? Vyvoláme ostrou veřejnou diskuzi nad tím, zda mají mít nějaká
práva zaměstnanecké odbory
• Chceme vybudovat silnou stavovskou organizaci, která bude hájit
podnikatelský stav, která bude hájit podnikatele, jako společenskou třídu

Podnikatelské odbory
• Založení: únor 2017, aktivní činnost od listopadu 2017
• Pracovní tým: 3 lidé + kolegium poradců
AZ Legal – právní kancelář, A.Bartoň – grafik, K.Tomsová – PR, J.Poncarová – PR
• Regionální/místní pobočky – regionální koordinátoři: Kutná Hora, východní Čechy,
Hranice na Moravě, Chomutov, Prostějov, Nové Strašecí, Praha, Kroměříž, Kyjov, Kladno
• Členská základna k 12. 9. 2018:
1308 jednotlivců
198 firem
7 spolků
Budujeme regionální/místní pobočky, jednáme s Ministerstvem financí o zrušení/změnách
EET, jsme stálým hostem podnikatelského podvýboru PSPČR, jednáme s poslanci a
senátory, máme navázány kontakty v médiích, máme aktivní fb stránku.

Podnikatelské odbory
• Vedeme kampaň za zrušení EET
• Požadujeme zrušení kontrolních hlášení, nebo jejich omezení pro drobné podnikatele
• Bojujeme za narovnání podnikatelského prostředí (jsme proti rozdávání našich peněz prostřednictvím
investičních pobídek nadnárodním korporacím)
• Navrhujeme změnit sytém kontrol podnikatelů státem
• Chceme, aby byly zrušeny desítky nesmyslných povinností, které si na nás vymýšlí úřady (revize drobných
elektrospotřebičů, osvědčení řidičů tzv. referentských vozidel, knihy jízd, označení provozoven atd.)
• Chceme vrátit státu evidenci a výběr daní
• Chceme, aby stát platil služby, které pro něj vykonáváme
• Chceme, aby stát platil zaměstnancům nemocenskou
• Odmítáme, aby stát nebo zaměstnanecké odbory rozhodovali o tom, jak budeme platit své zaměstnance
nebo, jak dlouhou dovolenou jim budeme platit či jaké jim dáme benefity ke mzdě
• Zasadíme se o to, aby se právo rozhodovat o majetku vrátilo do rukou majitelů
• Chceme, aby najímání OSVČ bylo rovnocenným se zaměstnaneckým poměrem

Podnikatelské odbory
Hájíme práva zájmy podnikatelů a živnostníků proti neoprávněným
zásahům státu do podnikání.

www.podb.cz/prihlaska
info@podb.cz
www.facebook.com/podbcz
Radomil Bábek, radomil.babek@podb.cz

