Výroční zpráva Podnikatelských odborů – rok 2019
Vážení členové a příznivci Podnikatelských odborů,
tímto dokumentem vás seznámíme s naší prací a hospodařením v roce 2019 a představíme naše plány
pro rok 2020.
V textu shrnujeme nejdůležitější aktivity Podnikatelských odborů směrem k našim členům. Především
chceme ukázat naši činnost v mediálním prostoru a naši aktivitu směrem k úřadům.
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Úvodní slovo předsedy Radomila Bábka
Rok 2019 byl dalším rokem, kdy se podnikatelské prostředí v ČR zhoršovalo. Vláda neustává ve svém tažení
proti drobnému podnikání, a i v roce 2019 dále komplikovala podmínky podnikání. Podnikatelé a živnostníci
jsou společenskou třídou, jsou profesním stavem, který však jako celek nebere vláda v úvahu. Vláda se chová tak,
jako by tady podnikatelé a živnostníci byli jen pro to, aby platili daně, aby vytvářeli pracovní místa, aby za stát
vedli daňovou a zaměstnaneckou agendu. Jen samé povinnosti, ale práva žádná.
Opět se rozšířila EET, a to tentokrát zcela nesmyslně např. na řemeslníky či advokáty, opět se zvýšila minimální
mzda, rozšířil se počet dnů, kdy platíme nemocenskou svým zaměstnancům, zvýšily se daně a poplatky.
Stát s námi jedná, jako bychom byli jeho nevolníky nebo, jako by byl naším zaměstnavatelem. Úředníci nás za to
šikanují nesmyslnými kontrolami, levicoví politici proti nám štvou veřejnost a zaměstnanecké odbory chtějí
rozhodovat o našich firmách.
Naše podnikání stále ovlivňují stejné negativní jevy, jako v minulých letech. Situace se bohužel nelepší, ba spíše
zhoršuje:
• Extrémně narůstá regulace.
• Politici a státní úředníci zvyšují svou moc.
• Podnikání se dostává pod kontrolu státu.
• Stát stále více přenáší svou práci a odpovědnost na podnikatele.
• Mění se společenské role – stát se chová jako nadřízená složka podnikatelů, jako jejich vrchnost.
• Vzniká rizikové prostředí hrozeb a kriminalizace podnikatelů.
• Stále přibývá těch, které musíme živit – úřadů a úředníků.
Nezaujatý člověk si přitom je vědom toho, že bez podnikatelů a živnostníků a jejich zaměstnanců by tato země
zbankrotovala. Nebylo by na platy úředníků, nebylo pracovních míst, hospodářství by bylo devastováno.
Svobodné a na státu nezávislé podnikání je jednou ze základních svobod, které určují obecnou svobodu
společnosti. Podnikatelské odbory vytrvale pracují na tom, abychom my, podnikatelé a živnostníci, mohli
svobodně podnikat a aby se nám lépe žilo.
Práce, kterou odvádíme, je práce koncepční a úspěch nepřichází z měsíce na měsíc. My však věříme tomu, že
vytrvalé úsilí ponese výsledky.
Radomil Bábek
předseda výboru Podnikatelských odborů
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1. ÚVOD
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Spolek Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z.s.(dále jen Podnikatelské
odbory nebo PO) byl založen s cílem vytvořit silnou organizaci, která bude oponentem státu. Podnikatelské
odbory budou brzdit nárůst státní moci a omezování svobody podnikání.
Podnikatelské odbory zamezí bujení byrokracie, navyšování povinností podnikatelů a omezování jejich
práv. Posláním Podnikatelských odborů je hájit práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu. Pochopení
záměrů a cílů Podnikatelských odborů může napomoci prostudování textů, které rámují naše názory a postoje:
Podnikání21: Deklarace stavu, práva a svobod podnikatelů a živnostníků
Ideový záměr a vymezení Podnikatelských odborů, základ programového prohlášení
Tento text je myšlenkovým a postojovým základem existence Podnikatelských odborů–Unie podnikatelských a
živnostenských spolků a vymezuje důvody jejich vzniku, roli ve společnosti a cíle. Jde o prohlášení
Podnikatelských odborů–Unie podnikatelských a živnostenských spolků, které je ideovým východiskem, ke
kterému se členové hlásí.
Proč? Proto!
Proč jsme založili Podnikatelské odbory?
Protože nazrál čas. Protože se nás nikdo jiný nezastane. Protože není čas na opatrnost, není čas na váhavost.
Proto.
Prezentace Podnikatelských odborů
•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
Hlavní cíle Podnikatelských odborů:
• 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 malé a střední podnikatele a živnostníky
• 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.

Výroční zpráva, kterou Vám předkládáme, je shrnutím naší roční práce, a to v těchto částech:
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1. Naše práce v roce 2019
2. Naše plány na rok 2020 a dále
3. Hospodaření Podnikatelských odborů, výboru a fundraising

2. NAŠE PRÁCE V ROCE 2019
2.1. Struktura organizace
Podnikatelské odbory řídí volený výbor. Práci PO plánuje a řídí předseda výboru Radomil Bábek. Ten měl v roce
2019 k ruce malý tým placených pracovníků: tajemnici PO a správce facebookové stránky. Všechny ostatní
potřeby, pokud nějaké vznikly, zajišťovali členové dobrovolnickou prací.
Pro bližší kontakt s členy, kteří nejsou aktivní na sociálních sítích, funguje neformální struktura regionálních
poboček. Ty budují a vedou regionální koordinátoři, členové, kteří tuto práci dělají dobrovolně a zdarma.
Regionální pobočky nemají právní subjektivitu.
Členové výboru Podnikatelských odborů:
Radomil Bábek, předseda výboru
Veronika Müllerová, místopředsedkyně výboru
Jaroslav Mangl, člen výboru
Roman Slavík, člen výboru
Jiří Sedláček, člen výboru

2.2. Členská základna
Růst členské základny byl důležitým cílem i pro rok 2019. Nábor nových členů jsme realizovali především
prostřednictvím našich aktivit na naší fb stránce (viz. kapitola Facebook), ale aktivní byli i někteří členové či
regionální koordinátoři.
Rok 2018 jsme končili s celkovým počtem 1625 členů.
V průběhu roku 2019 (1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) jsme zaregistrovali následující počty nových členů:
826 jednotlivců
155 firemních členů
1 spolků
K 31. 12. 2019 jsme tedy měli celkem 2607. Členů, což znamená, že v průběhu roku 2019 jsme získali
982 nových členů.
Práce s členskou základnou
Několikrát za měsíc jsme naše členy informovali formou elektronických zpráv o všech našich aktivitách. Členové
se mohli zapojit do činnosti Podnikatelských odborů tím, že přivedou do Podnikatelských odborů své přátele.
Nechali jsme připravit sadu propagačních materiálů pro naše koordinátory, kteří je v průběhu celého roku
distribuovali ve svém regionu mezi podnikatele a živnostníky. Koordinátoři rozdávali letáky s přihláškami,
plakáty a samolepky na provozovnu.
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2.3. Facebooková aktivita v roce 2019
I v roce 2019 jsme využili facebookový profil pro aktivní komunikaci většiny našich témat. I letos jsme se až na
výjimky soustředili na jejich atraktivní a pokud možno "virální" zpracování tak, aby většina dosahu byla
organická.
Počet fanoušků
Byť počet fanoušků není pro úspěšnost facebookového profilu tou hlavní metrikou, je praktické mít aktivní
skupinu fanoušků a je dobrým signálem, že se nám fanouškovskou základnu daří dále navyšovat. Na začátku
roku jsme měli 10 000 fanoušků, na konci roku to bylo 14 500 fanoušků. Opět se nám tedy podařilo výrazně
fanouškovskou základnu posílit a to zcela bez zapojení placené inzerce, jde tedy o osoby, které zaujaly naše
příspěvky. Ti se pak často zapojují i do dalšího šíření našich příspěvků a témat.
Dosah
Hlavní metrikou na FB zůstává dosah našich příspěvků. Díky zajímavým tématům se nám podařilo přejít na
téměř čistě organické šíření obsahu. Denní organický průměr je tak 14 258 oslovených (17 729 v roce 2018),
placený již nevyužíváme (250 v roce 2018). Profil si tak udržuje svou efektivitu v oslovování uživatelů FB,
navzdory neustále se zpřísňujícím podmínkám společnosti Facebook a obecnému snižování dosahu firemních
stránek.
Struktura fanoušků
Zůstává velmi podobná jako v předchozích letech. Nejsilnější skupinou jsou muži mezi 25-44 lety (33 %),
potom muži 45-65 (20 %) a ženy 25-44 (21 %). Daří se nám oslovovat více mimopražské, už jen necelá čtvrtina
fanoušků (3900) je z Prahy, zhruba 1050 z Brna a 450 z Ostravy. Lze tedy říci, že máme velkou základnu v
malých městech a obcích (zhruba 65 % fanoušků).
Posty
Během roku jsme publikovali přes 170 postů. Jednoznačně nejúspěšnější jsou ty, které se zabývají skutečnými
příběhy.





Video o odmítnuté účtence (Účtenku nechci, ale pokutu vám napařím rád) - dosah přes 910 000 uživatelů
+ 200 000 textový post na stejné téma
Vystoupení Radomila Bábka v pořadu Máte slovo (200 000 dosah)
Reálné náklady na EET - infografika (195 000 dosah)
Historicky nejúspěšnějším postem zůstává video „Otesánek“, které dodnes získává zájem a v současnosti
zasáhlo už více než 2,6 milionu uživatelů FB.

2.4. Jednání s úřady a politiky
Tato část naší práce je časově nejnáročnější, ale nelze se jí vyhnout. Naopak, musíme právě v této oblasti přidat.
Předseda Bábek absolvoval řadu setkání s poslanci a senátory a další jednání na úřadech, které nejvíce ovlivňují
podnikání – Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, Česká obchodní inspekce a Ministerstvo
průmyslu a obchodu.
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Otevřený dopis ministryni financí Aleně Schillerové (2. 1. 2019)
Věc: Pozastavení EET z důvodu vážné bezpečnostní hrozby

 Schůzka na Generálním finančním ředitelství (28. 1. 2019)
Předseda výboru Podnikatelských odborů Radomil Bábek se 28. 1. sešel se zástupcem generální ředitelky
Generální finančního ředitelství, Ing.Ronovským a pracovnicí odboru evidence tržeb Mgr. Holoubkovou. Pan
Bábek popsal defektní jevy při kontrolách a vyzval GFŘ, aby spolupracovalo na jejich odstranění.


Pan Bábek byl pozván na schůzku s vládním zmocněncem pro digitalizaci panem Vladimírem Dzurillou (15.
2. 2019)

"Pan Dzurilla je jistou nadějí, že by digitalizace státní správy mohla být komfortnější a přijatelnější pro podnikatele a živnostníky
než nyní. Na druhou stranu jsem musel i panu Dzurillovi několikrát zopakovat to, co říkám všem lidem za státní správy. Dokud
budete posuzovat vše, tedy i digitalizaci státní správy, jen ze svého úhlu pohledu a jen dle potřeb státní správy, tak to nebude
fungovat. Úředníci se musí nejprve zajímat o to, co potřebují občané, co přispěje a uleví podnikání a k tomu musí digitální správu
připravovat. Nejsem si jist, jestli toho jsou čeští úředníci schopni.


Otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi - Výzva k jednání o podpoře podnikatelů a živnostníků.
(25. 3. 2019)
Pan Roman Slavík, živnostník, trafikant a člen podnikatelských odborů nás požádal o zaslání otevřeného dopisu
Andreji Babišovi, ve kterém jej vyzývá ke společné schůzce nad možnostmi podpory českých podnikatelů a
živnostníků.


Předseda Bábek absolvoval 27. 11. 2019 schůzku s poslancem Vojtěchem Munzarem. Podnikatelské odbory
se budou podílet na interpelacích a budou dostávat z Poslanecké sněmovny informace o pozměňovacích
zákonech, které se týkají podnikání a které mají zmírnit tlak na podnikatele. Podnikatelské odbory pak budou
tyto informace zveřejňovat mezi podnikateli.
 Účast na Radomila Bábka na 3 schůzích Podvýboru pro podnikatelské prostřed PS
 Předseda Bábek se zúčastnil 2 schůzí Hospodářského výboru PS
 Podnikatelské odbory požádaly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o poskytnutí informací
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „informační zákon“)
Odpověď od RRTV
Věc: Doplnění žádosti o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb
Výzva k doplnění žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb
Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení § 16a a související zákona č.
106/1999 Sb
Rozhodnutí – zamítnutí stížnosti
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Podnikatelské odbory požádaly o informace Generální ředitelství cel

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „informační zákon“)
Odpověď Generálního ředitelství cel na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. – využívání
údajů v registru obyvatel


Snídaně ministryně Shillerové

Podnikatelské odbory zaslaly otevřený dopis ministryni Schillerové. Ministryně zveřejnila na fb profilu, že snídala
s podnikateli. Chtěli jsme 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,
Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů

2.5. Kauzy
Po celý rok jsme sbírali příběhy podnikatelů a s pomocí Mgr. Petra Bauera jsme podnikatelům pomáhali a
zastupovali je před úřady.
Kauza napadení podnikatele v jižních Čechách
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.
Odpověď MPO - dopis
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
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pokladny Markeeta. Firma Smart software s.r.o. dosud nereagovala žádným způsobem na předžalobní výzvu
Podnikatelských odborů.
Věc: Veřejná výzva ke zdržení se protiprávního jednání, předžalobní výzva k plnění – zdržení se protiprávního
jednání a nekalé soutěže
Kritika GFŘ ve věci kontrol EET
PO kritizovaly GFŘ za uvádění zavádějících a nepravdivých informací ke kontrolám EET a vyzývají ho k
nápravě stavu. Vedly s GFŘ rozsáhlou diskusi a osobní jednání o kontrolách elektronické evidence tržeb (dále
jen „EET"). GFŘ v závěrečném písemném vyjádření poděkovalo PO 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.
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „informační zákon“)
(žádost byla zaslána na GFŘ i MF)
Dotazy vyplývají ze schůzky vedení Generálního finančního ředitelství a Podnikatelských odborů ze dne 28. 1.
2019
Jednání Podnikatelských odborů a GFŘ, ze dne 28. 1. 2019, o společném postupu při nastavování pravidel
a způsobů jednání kontrol EET
Odpověď GFŘ – částečné odmítnutí poskytnutí informací
Odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace ze dne 29. 1. 2019 ve smyslu
ustanovení § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále případně jen „informační zákon“)
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení § 16a a související zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „informační
zákon“)
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.
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.
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Rozhodnutí o stížnosti ze strany MF
Rozhodnutí o odvolání ze strany MF
Kauza odmítnuté účtenky při kontrole EET
Dne 15. března jsme zveřejnili video 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 stížnost proti chování a postupu konkrétních úředních
osob i Finančního úřadu jako rozhodujícího orgánu. Paní Černá byla pozvána k ústnímu jednání a Radomil
Bábek se osobně účastnil výslechu svědků. Správce daně shledal stížnost proti nevhodnému chování Ing.
Marcely Moláčkové za nedůvodnou a stížnost proti nevhodnému chování Pavla Kurky částečně důvodnou.
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
Vyrozumění stěžovatele o výsledku šetření
Kauza arogantního chování úřednice KHS
Podnikatelské odbory se věnovaly dalšímu případu nevhodného chování kontrolorky, tentokrát z Krajské
hygienické stanice v Ústí nad Labem, která přišla na kontrolu do provozovny kadeřnice paní Jitky Drahé.
Stížnost kadeřnice na nepřijatelný postup úřednice nadřízený orgán smetl se stolu, proto se do celé věci zapojily
Podnikatelské odbory. Spor vznikl kvůli tomu, že po příchodu kontrolorky kadeřnice právě obsluhovala
zákaznici, takže se nemohla kontrolorce hned věnovat. Úřednice to ignorovala, takže došlo k výměně názorů,
pak odešla a po chvilce se vrátila s řidičem. Podle Podnikatelských odborů není jasné, v jaké pozici tam řidič
vystupoval. Kontrola nakonec neproběhla, neexistuje o ní žádný záznam ani protokol. Paní Drahá si ale na
chování úřednice stěžovala nejprve na Krajské hygienické stanici pro Ústecký kraj, ale nepochodila, proto do věci
vstoupily Podnikatelské odbory a obrátily se na Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán.
Věc: Výzva k přešetření způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování a postupu úředních osob..
Vyjádření MZ k přešetření způsobu vyřízení stížnosti_nedůvodné
Kauza poškození dobrého jména podnikatele tiskovým mluvčím ČOI
Věc: Podnět k zahájení kárného řízení a uložení kárného opatření tiskovému mluvčímu České obchodní inspekce
Odpoveď ČOI - podnět k zahájení kárného řízení
Odpověď ČOI - ústní výtka
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2.6. Další činnosti Podnikatelských odborů


Tisková konference (30. 1.)

Zástupci podnikatelů na tiskové konferenci v Prague Business Clubu demonstrovali, jakým způsobem mohou
unikat citlivá data podnikatelů zapojených do EET. Elektronická evidence je podle nich navržena nedbale a
nesplňuje základní požadavky na bezpečnost.


Desatero

Podnikatelské odbory připravily vlastní materiál na pomoc proti kontrolám: Desatero přikázání na obranu proti
kontrolám EET.


Vyhlásili jsme Den českých podnikatelů a živnostníků

U této příležitosti jsme uspořádali happening na Václavském náměstí. Oslovili jsme všechny poslance a senátory,
aby tento významný den pro podnikatele podpořili. Myslíme si, že je třeba zvýšit sebevědomí podnikatelů a
živnostníků a posílit pocit sounáležitosti k jejich společenské třídě. Také je třeba nepodnikající veřejnosti ukázat
podnikatele a živnostníky v jiném světle a ocenit veřejně jejich roli ve společnosti. Proto jsme vyhlásili 15. květen
Dnem českých podnikatelů a živnostníků.

2.7. 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 dáváme k dispozici řadě médií, přičemž některé tituly zveřejňují naše texty již pravidelně.
Odkazy na konkrétní články
Digitalizace státní správy? Fraška po česku.
aneb Jak ministryni Novákovou nezajímá katastrofální stav digitalizace státní správy (3. 2.)
Roklen24.cz, Byznysnoviny.cz, Prazskypatriot.cz
Andrej Babiš je týral, teď sází na stockholmský syndrom. (1. 2.)
Asociace soukromého zemědělství, Eurozprávy.cz, Roklen24.cz, Neviditelnypes.cz, Parlamentní listy
ČR: Navoněná bída (18. 2.)
Reflex, Roklen, Parlamentní Listy
Naval prachy, živnostníku! (4. 3.)
Roklen24,
Máte slovo, živnostníci? Ne, vy nikoho nezajímáte! (23. 3.)
Pravý prostor, pravdive.eu, Forum24, Svobodný svět,
Arogance úředníků: Česko jako malá Čína
Echo24, Forum24, Pravy prostor
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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
Komentář Podnikatelských odborů ke jmenování Ing. Karla Havlíčka na post ministra průmyslu a obchodu ČR:
Eurozpravy, České noviny, 24zpravy, ekonomicky magazin,
Malí a střední podnikatelé za chyby tvrdě platí, nad podvody Agrofertu stát zavírá oči (26. 11.)
Roklen24, Forum24
EET: Tři roky zvyšování moci státu, tři roky lží a vyhozených miliard korun (30. 11.)
Forum24, Pravý prostor
Malé podnikání? Státní zvůle a bezmoc drobného podnikatele (6.12.)
Forum24
Živnostenská politika této vlády? Napřed zmáčknout, potom dotovat (13. 12. 2019)
Forum24
Rozhovory a vystoupení v mediích
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.


Vystoupení Radomila Bábka v pořadu Máte slovo na téma živnostníci a podmínky podnikání. Hosty byli na
jedné straně Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem, proti nim Petr Fiala z ODS. Přečtěte si článek k jeho
vystoupení zde.



Rozhovor s Radomilem Bábkem v pořadu Týden v politice na ČT24, kde se předseda Bábek vyjadřuje k
návrhu Ministerstva financí zavedení paušální daně (3. 11.). Odkaz na celý pořad zde.
Rozhovor s Radomilem Bábkem a p. Svobodovou za AMSP v Rozhlas plus ke třem letům zavedení EET
(Ranní plus v 8:00 dne 28. 11)





Rozhovor pro Blesk zprávy: Babišovo EET „šmíruje“ kromě tržeb i nemovitosti. Zneužívání, zuří
podnikatelé.
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Tiskové zprávy a prohlášení
Prostřednictvím tiskových zpráv informujeme především novináře o našich postojích, názorech a dění
v Podnikatelských odborech. V roce 2019 jsme vydali celkem 49 tiskových zpráv a prohlášení.
Vyjádření Podnikatelských odborů k výroku ředitelky Asociace malých a středních podniků (30. 12. 2019)
Stát si z účtů podnikatelů půjčí 24 miliard. Bez úroku. (17. 12. 2019)
Podnikatelské odbory vítají, že soud zkritizoval praktiky finanční správy (11. 12. 2019)
Živnostníci chybí vpráci třikrát méně než zaměstnanci (10. 12. 2019)
Podnikatelské odbory nesouhlasí sžebráckými důchody živnostníků (9. 12. 2019)
Úředníci i jejich nadřízení obhajují nevhodné chování kontrolorů, stížnosti zametají pod stůl (14. 11. 2019)
Prohlášení PO - Vláda je hysterická, protože promrhala desítky miliard korun (23. 10. 2019)
Svaz obchodu a cestovního ruchu nepokrytě lobbuje za velké obchodní řetězce (11. 10. 2019)
Všechny tiskové zprávy naleznete zde.

3. NAŠE PLÁNY V ROCE 2020 A DÁLE
Pro rok 2020 je nadále hlavním cílem budování členské základny. Protože Podnikatelské odbory jsou projektem
s dlouhodobými, strategickými cíli, nesmíme se nechat zlákat okamžitou potřebou a musíme budovat takovou
členskou základnu, která bude dlouhodobě zásadní silou ovlivňující dění ve společnosti ve prospěch podnikatelů
a živnostníků. Domníváme se, že tohoto cíle bude dosaženo, když překročíme počet 10 000 členů.
Kromě toho musíme v roce 2020 získat více lidí pro dobrovolnou práci pro podnikatelské prostředí.
Dobrovolníci, kteří budou naplňovat záměry Podnikatelských odborů, můžou být rozhodujícím faktorem pro
plnění krátkodobých a střednědobých cílů.
Konkrétní cíle pro rok 2020 jsou:
 Získat alespoň 2000 nových členů
 Získat a zapracovat nejméně 5 dobrovolníků
 Zveřejnit a rozběhnout Projekty změny společenských stereotypů, které již jsou připraveny
 Vyhledávat, zpracovávat a medializovat konkrétní kauzy, s kterými vystoupíme proti státu
 Koncipovat další projekty a návrhy změn ve prospěch podnikání
 Zvyšovat naši viditelnost ve veřejném prostoru – v médiích
 Spolupracovat s dalšími, podobně zaměřenými organizacemi

3.1. Fundraising
Podnikatelské odbory rostou a s nimi i výdaje. V roce 2020 se tak budeme soustředit na získání financí pro
Podnikatelské odbory od našich členů a podporovatelů.

3.2. Den českých podnikatelů a živnostníků
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V roce 2019 jsme založili tradici, Den českých podnikatelů a živnostníků. Zvolili jsme datum, které je oslavou
českého podnikání. Téměř 130 let od Zemské jubilejní výstavy v Praze chceme posílit sebevědomí podnikatelů a
živnostníků a jejich hrdost na to, že podnikají. Light motivem tohoto svátku podnikání je: Podnikatelé a
živnostníci jsou společenská třída. Jsou ekonomickou základnou hospodaření státu; bez nich by stát nefungoval.
Nebyla by pracovní místa, neměl by kdo platit daně, nebylo by na školství, zdravotnictví, nebyly by peníze na
policii, armádu ani na silnice a kulturu. Úřady by neměly na platy úředníků, nebylo by na investiční pobídky a
dotace.
České podnikání má svou hrdost, historii, současnost I budoucnost. České podnikání je to, které investuje do
české země, jejích lidí, firem, občanů. Ne obří firmy, které odvádějí zisky do zahraničí, ale právě malí a střední
podnikatelé a živnostníci. Hlásíme se ke své společenské třídě a potvrdíme to i tím, že stanovíme svůj svátek,
svátek podnikání.

3.3. Členská konference
V roce 2020 chceme uspořádat Členskou konferenci. Umožníme tím členům, aby se potkali mezi sebou,
i s těmi, s kým si zatím jen píší. Na členské konferenci vystoupí členové výboru, regionální koordinátoři
a samozřejmě počítáme i se zajímavými hosty. Jako všechny naše akce, i tato bude nízkorozpočtová a
jednoduchá. Jejím cílem bude samozřejmě i setkání se zástupci tisku, pokud o to budou mít zájem.

3.4. Regionální pobočky
Navážeme na úspěšné budování poboček v regionech a chceme rozšířit jejich počet. Rádi bychom nalezli další
regionální koordinátory v místech, kde zatím fyzicky nejsme přítomni. Pro koordinátory v regionech máme,
kromě již vyrobených letáků, přihlášek, plakátů a samolepek, i vizitky a označení poboček Podnikatelských
odborů. Chceme, aby koordinátoři intenzivně pracovali na tom, aby o nás vědělo stále více lidí a aby se stávali
našimi členy. Opět plánujeme setkání podnikatelů v regionech.

3.5. Projekt „Obrana proti kontrolám“
Tyto aktivity budou pokračovat i v roce 2020. Hlavním Cílem je vzbudit u živnostníků zájem o vlastní obranu,
zvýšit jejich sebevědomí a dát jim základní "pokyny", jak se bránit.

3.6. Medializace
Zveřejňování našich postojů, informování podnikatelské i nepodnikající veřejnosti o konání státní moci, jsou
nadále velmi důležitými úkoly, které nás čekají.
Jistě se budeme snažit proniknout do mainstreamových médií, kde mají drtivou převahu provládní síly.

3.7. Další témata, kterým se budeme setrvale věnovat




Kontrolní hlášení
Elektronická evidence tržeb
Komunikace se státními úřady, jednání o zásadních záměrech státu, týkajících podnikatelů a živnostníků a
jejich zájmů
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Anonymní udávání
Zveřejňování osobních údajů podnikatelů
Práce pro stát zdarma a pod hrozbami sankcí

4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PODNIKATELSKÝCH ODBORŮ V ROCE
2019
Podnikatelské odbory jsou financovány z dobrovolných příspěvků a darů. Členové PO nemají povinnost
přispívat členskými příspěvky. Přesto, že je to možná ta obtížnější cesta, daří se nám udržovat finance PO zdravé.
Především platí, že vše, co potřebujeme k fungování spolku a dosahování našich cílů, dokážeme zaplatit, nebo
nacházíme dárce, kteří nás podpoří.
Stav bankovního účtu:
zůstatek 2018: 16 765 Kč
příjmy 2019: 300 300 Kč
výdaje 2019: 218 558 Kč
konečný zůstatek k 31. 12. 2019: 98 507 Kč
Naši činnost podporuje několik společností, jimž se patří za to poděkovat, protože bez nich bychom měli velmi
ztíženou práci. Děkujeme tedy společnostem, které nám v roce 2018 velmi pomáhaly: Everesta, s.r.o., VZK
Group, s.r.o., BZ Company, s.r.o., ECS Eurofinance s.r.o., Veronika Müllerová, iNewOnline s.r.o., Milan Fail,
Hubtex CZ s.r.o., Ing. Rudolf Baďura, Toptax s.r.o., Mudr. Richard Štrobl, Ing. Jiří Baďura, Petr Michálek,
FIBO Trade CZ, s.r.o., Mawina s.r.o., MTH SERVICE s.r.o.

5. ZÁVĚR
Výroční zpráva je stručným a jistě ne zcela úplným přehledem naší činnosti. Pro pochopení záměrů a cílů
Podnikatelských odborů doporučujeme seznámit se s Ideovým záměrem a dalšími dokumenty a texty, které jsou
uloženy na webu Podnikatelských odborů www.podb.cz.
Na dotazy či potřebu doplnění informací rádi budeme reagovat:
Vanda Böhmová
tajemnice Podnikatelských odborů
vanda.bohmova@podb.cz
604 750 443
V Praze dne 19. 2. 2020.
Za Podnikatelské odbory – Unii podnikatelských a živnostenských spolků, z.s.:
Radomil Bábek, předseda výboru
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