Výroční zpráva Podnikatelských odborů za rok 2020
Vážení členové a příznivci Podnikatelských odborů, milí podnikatelé a živnostníci,
dostáváte do rukou Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2020. Byl to rok, který zásadním způsobem
ovlivnil podnikání v celé zemi. Vládní opatření v době koronakrize ohrozila život a práci desítek tisíc živnostníků
a podnikatelů v segmentu maloobchodu a služeb. A to i vzhledem k tomu, že slibovaná pomoc přicházela od
státu s mnoha měsíčním zpožděním, byla zatížena řadou byrokratických překážek a mnohdy vůbec nedorazila.
Celý rok Podnikatelské odbory především zabezpečovaly, aby vláda podnikatelům a živnostníkům dala vůbec
nějaké peníze, jako podporu v době, kdy jim vzala práci. Zajistili jsme, aby vláda zrušila EET, zasadili jsme se o
vznik kompenzačního bonusu, přiměli jsme vládu, aby nezapomněla na ošetřovačku pro OSVČ atd. atd. Již v
březnu 2020 jsme otevřeli pro postižené podnikatele poradnu a odpověděli jsme na stovky vašich otázek.
Řada věcí se podařila, i když jsme často naráželi na neochotu a zkostnatělý úřednický aparát, mnoho úkolů je
ještě před námi. Souhrnné výsledky, i když se zcela jistě nejedná o úplný přehled naší činnosti, najdete právě na
následujících stránkách.
Výroční zpráva je stručným a jistě ne zcela úplným přehledem naší činnosti. Pro pochopení záměrů a cílů
Podnikatelských odborů doporučujeme seznámit se s textem Podnikání21 a dalšími dokumenty a texty, které
jsou uloženy na webu Podnikatelských odborů www.podb.cz.
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Úvodní slovo předsedy Radomila Bábka
Rok 2020 byl nepochybně jedním z nejtěžších, které české podnikání zatím zažilo. Protože však tento text píši
začátkem března roku následujícího, musím konstatovat, že jsme ještě možná nezažili to nejhorší a těžké doby
českého podnikání budou pokračovat i dalším roce, tedy v roce 2021.
Vláda Andreje Babiše zcela zjevně nezvládala řízení státu v krizi a ukázala se být neschopnou. Opakuje dokola a
dokola stále stejná opatření, dokáže je pouze přitvrzovat, ale pozitivní výsledky z toho žádné neplynou. Stoupají
počty nakažených a především, stále narůstá počet zemřelých. To samozřejmě vládě vyčítáme nejvíce, ale přesto
se musíme zaměřit i na žijící a kvalitu jejich života – na malé podnikatele a živnostníky. To je segment
společnosti, který Podnikatelské odbory hájí, to jsou lidé, pro které Podnikatelské odbory existují.
V roce 2020, v době koronakrize se naplno ukázalo, jak Andreje Babiše a jeho lidi malé podnikání nezajímá, jak
je jim lhostejné. Možná, viděno prostřednictvím mnoha opatření i vystoupení vlády, by se dalo hovořit už o
zjevném nepřátelství Andreje Babiše a jeho vlády vůči malým podnikatelům a živnostníkům.
Zcela zásadním jevem v roce 2020 bylo uzavření malých firem a živností téměř ve všech oborech, v nichž právě
drobné podnikání dominuje. Zákaz provozu mělo celé gastro, hotelnictví a cestovní ruch. Z rozhodnutí vlády
nejméně sedm měsíců roku 2020 měla zavřeno kadeřnictví, kosmetiky, všechny ostatní služby a maloobchodní
prodejny, kromě těch potravinových. Uzavřena byla veškerá kultura – divadla, kina, koncertní sály a hudební
kluby. Nepořádaly se festivaly hudební ani divadelní, lidové slavnosti ani městské slavnosti. Samozřejmě kromě
oborů, které vláda svým rozhodnutím zavřela, byly postiženy i obory navazující na jejich provoz – zájezdová
autobusová doprava, taxislužby, prádelny, dodavatelé kávy, hotelový a restaurační servis, průvodci cestovního
ruchu a mnoho dalších.
Vláda se celý rok tvářila, jako by zavírání malých obchodních či gastro firem, kultury a provozoven služeb, bylo
tím, co ochrání občany před nákazou covidem. Nic takového se neprokázalo a nákaza se šířila, i když bylo malé
podnikání měsíce a měsíce zavřené. A vláda dál trvala na svém a likvidovala malé podnikání. Programy podpory,
které státní úředníci vymýšleli, se ukázaly být nejen nedostatečné, ale dokonce často byly malým podnikatelům
nebezpečné, protože vláda je mnohdy připravovala tak, aby na podpory vydané peníze pak dostala zpátky na
nejrůznějších pokutách.
Nejdůležitějším poznatkem pro nás, Podnikatelské odbory, bylo v této situaci zjištění, že vláda zcela ignoruje
potřeby a nároky malých podnikatelů a živnostníků. Vláda, a jí zmanipulovaná část nepodnikající veřejnosti,
nebere ohled na to, že podnikání je práce, že živnost je práce. A tak, když vláda zavřela statisíce provozoven a
živností, vzala tím ve skutečnosti statisícům občanů – podnikatelů práci. Tento jev je zcela bezprecedentní,
protože nic takového se nestalo v žádném předchozím režimu ani v žádné krizové situaci.
Rok 2020 se pro Podnikatelské odbory stal rokem extrémního vytížení, protože jsme samozřejmě museli
pomáhat obhájit existenci malých podnikatelů a živnostníků proti vládě, která byla připravena nechat je
zkrachovat. Koncepční programy a projekty, které máme dlouhodobě připravené a jsou součástí strategických
plánů Podnikatelských odborů na změny společenského nastavení, na změny společenských stereotypů, jsme
museli odložit, a místo koncepční práce se z nás stali hasiči – hasili jsme celý rok požár českého podnikání, požár,
který založila vláda.
Již v březnu 2020 jsme otevřeli pro postižené podnikatele poradnu a odpověděli jsme na stovky vašich otázek.
Na jedno místo jsme umístili veškeré podklady nutné k podání žádostí o podporu, které byly nepřehledně
rozesety na mnoha webových stránkách různých státních institucí. Naše činnost se soustředila zároveň na opravu
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chyb a zmatků, které vládní administrativa způsobila. Spolu s právní kanceláří jsme napsali desítky podnětů k
zahájení legislativní činnosti. Pravidelně jsme zasílali připomínky k činnosti ministrů, psali jsme otevřené dopisy,
jednali jsme s představiteli státu, zasílali jsme informace do médií. Řada věcí se podařila, i když jsme často
naráželi na neochotu a zkostnatělý úřednický aparát. Souhrnné výsledky, i když se zcela jistě nejedná o úplný
přehled naší činnosti, najdete právě na následujících stranách.
České podnikání je v stavu akutního ohrožení. Tou hrozbou však není covid, jak se nám snaží namluvit vláda,
tou hrozbou je právě současná vláda a její představa o moci státu nad podnikáním.
Kromě drastických opatření, která jsem popsal výše, nás stále ovlivňují stejné negativní jevy, jako v minulých
letech. A situace se bohužel nelepší, ba spíše zhoršuje:
• Stále extrémně narůstá regulace.
• Politici a státní úředníci zvyšují svou moc.
• Podnikání se dostává více a více pod kontrolu státu.
• Stát nadále přenáší svou práci a odpovědnost na podnikatele.
• Stát se chová jako nadřízená složka podnikatelů, jako jejich vrchnost, a tím mění základní společenskou
strukturu vlivu a vazeb
• Podnikání se stalo činností, jež podnikateli přináší řadu hrozeb, vč. kriminalizace jeho práce - podnikání.
• A i v roce 2020, v době koronakrize, opět přibylo těch, které musíme živit – úřadů a úředníků.
Je nutné stále a dokola konstatovat zjevnou pravdu: 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.
Radomil Bábek
předseda výboru Podnikatelských odborů
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1. ÚVOD
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. Mají více než 14
700 členů a jsou druhým největším zástupcem podnikatelů v ČR. Vznikly v únoru 2017. Jejich hlavním cílem je
obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněnými zásahy státu do podnikání.
Strategickým cílem Podnikatelských odborů je změnit postoje státu k podnikání a chování politiků a úředníků
k malým podnikatelům a živnostníkům. Během koronakrize jsme však museli dočasně upustit od koncepční
práce a stali se z nás hasiči – hasíme požár, který vláda založila v podnikatelském prostředí a který českým
živnostníkům a podnikatelům ničí existenci. Koncepční práci, kterou změníme chování státu k nám a vrátíme
podnikání svobodu, jsme jen odložili, je rozpracovaná a jakmile to bude možné, vrátíme se k ní.
Podnikatelské odbory zamezí bujení byrokracie, navyšování povinností podnikatelů a omezování jejich
práv. 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.
•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.
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• 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:
1. Naše práce v roce 2020
2. Naše plány na rok 2021 a dále
3. Hospodaření Podnikatelských odborů, výboru a fundraising

2. NAŠE PRÁCE V ROCE 2020
2.1. Struktura organizace
Podnikatelské odbory řídí volený výbor. Práci PO plánuje a řídí předseda výboru Radomil Bábek. V roce 2020 se
malý tým placených pracovníků (tajemnice PO, správce facebookové stránky) rozrostl o analytika, fundraiserku,
PR specialistu. Všechny ostatní potřeby, pokud nějaké vznikly, zajišťovali členové dobrovolnickou prací.
Rok 2020 byl pro celý tým Podnikatelských odborů velmi náročný. Kvůli koronakrizi jsme čelili velkému náporu
dotazů našich členů a proto jsme zřídili na webu poradnu (viz. 2.4. Podnikatelská poradna) pro naše členy
a začali spolupracovat s advokátní kanceláří Škára & Partners, která nám pomáhala dotazy členů řešit.
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
V roce 2020 došlo k výraznému nárůstu členské základny. Nábor nových členů jsme realizovali především
prostřednictvím našich aktivit v mediích a na naší fb stránce. Podnikatelské odbory byly velmi aktivní
v mediálním prostoru. Předseda Bábek byl často hostem v radiích a TV. Aktivní byli i někteří členové či
regionální koordinátoři.
V průběhu roku 2020 (1. 1. 2020 – 31. 12. 2020) jsme zaregistrovali následující počty nových členů:
10 002 jednotlivců
1 191 firemních členů
50 spolků
K 31. 12. 2020 jsme tedy měli celkem 13 850 členů, což znamená, že v průběhu roku 2020 jsme získali
11 243 nových členů.
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Práce s členskou základnou
Každý týden jsme naše členy informovali formou elektronických zpráv o všech našich aktivitách. Všechny
informace jsme také sdíleli na našem fb. Členové se mohli zapojit do činnosti Podnikatelských odborů tím, že
přivedou do Podnikatelských odborů své přátele.

2.3. Výjezdy Podnikatelských odborů do regionů
Podnikatelské odbory přes léto mapovaly situaci v jednotlivých regionech. Cílem výjezdů bylo hledání průsečíků
a cesty, jak účinně bránit živnostníky a drobné podnikatele před státem, který se – ač si ho sami platíme – chová
jako likvidátor celého segmentu podnikání. Důležitou součástí bylo zjistit osobní zkušenosti podnikatelů s vládní
pomocí v době koronakrize. Projeli jsme opakovaně republiku od Aše až po Břeclav a vyslechli stovky příběhů,
které měly společný jmenovatel. Slibovaná bilionová pomoc pro živnostníky a malé podnikatele je fiktivní iluzí.
Někomu nedorazila, či přicházela s mnoha měsíčním zpožděním. Mnozí o ni kvůli byrokratickým obstrukcím
raději ani nežádali a na některé segmenty podnikání stát úplně zapomněl.
Na základě těchto konkrétních zkušeností Podnikatelské odbory na svém webu rozšířily rubriku Podnikatelská
poradna (viz. kapitola 2.4. Podnikatelská poradna.) Na jednom místě je tak možné najít detailní informace a
návod o jakou pomoc je možné žádat a co vše je k tomu potřeba.
Nedílnou součástí jednotlivých výjezdů byl i rozvoz propagačních materiálů, plakátů a samolepek. Cílem bylo
jejich vylepení na jednotlivé provozovny a rozšířit tak obecné povědomí o existenci Podnikatelských odborů v
širší veřejnosti. V podtextu byla i snaha vzájemně propojit jednotlivé živnostníky a podnikatele v daném regionu
tak, aby o sobě vzájemně věděli a aktivně se přihlásili ke svému členství v Podnikatelských odborech. Po prvním
„zahřívacím“ kole byly natištěny nové propagační materiály s jednotným grafickým vizuálem - Živnostníku, nejsi
sám! Rozvoz těchto materiálů byl doprovázen internetovou minikampaní. Na facebooku Podnikatelských
odborů byly publikovány fotografie živnostníků, vylepujících samolepky na své provozovny.
V průběhu letních měsíců byla realizována dvě kola výjezdů. Následně byla tato aktivita násilně přerušena z
důvodu opětovného vyhlášení stavu nouze. Vzhledem k pozitivním ohlasům je cílem v podobných aktivitách
pokračovat i v budoucnu a společně s regionálními koordinátory připravit např. sérii veřejných besed nad
konkrétními problémy živnostníků a drobných podnikatelů v jednotlivých oblastech republiky.

2.4. Podnikatelská poradna
Rok 2020 byl pro celý tým Podnikatelských odborů velmi náročný. Programy podpor, jejichž podmínky se
měnily ze dne na den, zmatení úředníci a žádosti, nad jejichž vyplňováním byly stráveny hodiny času a naříkání.
Kvůli koronakrizi jsme čelili velkému náporu dotazů našich členů. V Podnikatelských odborech jsme se proto
rozhodli, že chceme podnikatelům a živnostníkům pomoci se v opatřeních orientovat. Pravidelně jsme tedy
připravovali dokumenty s aktuálními opatřeními. Ty však nemohly pokrýt všechno, a tak jsme se rozhodli pro
vytvoření poradny, která sloužila hlavně k zodpovídání dotazů ohledně pandemie a dopadů různých opatření na
podnikatele.
Studovali jsme vládní opatření a podpory a odpovídali na dotazy podnikatelů. Pokud to bylo potřeba,
kontaktovali jsme dané úřady či ministerstva a požadovali jsme upřesnění či vysvětlení některých opatření. To
bylo potřeba například v případech, kdy stanovisko jednoho úřadu přímo odporovalo stanovisku úřadu druhého.
Nejčastěji jsme byli v kontaktu s Finanční správou, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem práce. Jedná se
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o hlavní úřady, které měly na starosti správu podpor pro podnikatele. V některých případech bylo potřeba
důkladně rozpracovat právní analýzy jednotlivých opatření či případů. S tím nám pomáhala naše partnerská
kancelář AK Škára.
V mnoha případech byla poradna také jakýmsi záchytným bodem všech křivd v opatřeních. Často jsme díky ní
dostali rychlou zpětnou vazbu o tom, jaké skupiny podnikatelů jsou z podpor vyloučeny či jaké nedostatky
podpory obsahují. S těmito informacemi jsme nadále pracovali a v mnoha případech prosadili změnu.
Poradnu jsme spustili 1. dubna a za 9 měsíců jsme odpověděli přibližně na 1000 dotazů podnikatelů, které se
týkaly především pandemických opatření. Dominovaly dotazy ohledně kompenzačního bonusu, dotazy ohledně
programu COVID-Nájemné a poté dotazy na další rozličné programy.
A protože v Podnikatelských odborech pracujeme koncepčně, přemýšleli jsme nad tím, jak podnikatelům
nabídnout co nejlepší podporu po skončení pandemie. Rozhodli jsme se pokračovat v projektu Podnikatelské
poradny, který chceme dovést k dokonalosti. Připravujeme POradnu s podporou softwaru, abychom mohli
suplovat servis, který podnikatelům a živnostníkům neposkytuje stát. Domlouváme se s právníky, daňovými
poradci a dalšími odborníky a připravujeme dostupné poradenství pro naše členy i po skončení pandemie.
Vybrali jsme na to peníze a pracujeme na tom, abychom POradnu co nejdříve českému podnikání dali k užívání.
Těšíme se, až vám budeme moci novou poradnu představit. Již brzy.

2.5. Facebooková aktivita v roce 2020
Facebooková aktivita v roce 2020
„Covidový“ rok 2020 byl pro naši on-line komunikaci zlomovým. Místo hledání nových, laické obci ne vždy
srozumitelných témat, přišla situace, která se dotkla všech, a malých podnikatelů a živnostníků především.
V rámci FB komunikace jsme tak prakticky denně reagovali na aktuální dění, přinášeli jsme rady a předávali
zpětnou vazbu vládě, poslancům a senátorům.
Počet fanoušků
Velký zájem o naše aktivity logicky vedl i k výraznému nárůstu fanouškovské základny. Růst fanoušků byl
bezprecedentní – během jednoho roku jsme počty sledujících navýšili o více než 100 %. Z původních 14 451
jsme na konci roku byli na hodnotě 31 574. Ke dni vydání této výroční zprávy (tj. 13. 4. 2021) jsme měli
33 530 fanoušků.
Přestože počet fanoušků sám o sobě není zásadní metrikou, ale vzhledem k tomu, že k jejich navýšení došlo
výhradně díky organickému šíření našich příspěvků (tzn. nevynaložili jsme žádné peníze na sponzorované
příspěvky), je třeba to považovat za důkaz toho, že o aktivity PODB byl enormní zájem.
Dosah
Za hlavní metriku našich příspěvků považujeme stále hodnotu dosahu – tedy počet lidí, které jsme našimi
sdělením na sociálních sítích zasáhli.
Všechny příspěvky se dočkaly dobré odezvy, ale naprosto je zastínily příspěvky související s prosincovým
opětovným uzavíráním pohostinských provozů, kdy denní dosah přesáhl i půl milionu uživatelů!
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Průměrný denní dosah tak dramaticky vzrostl, z loňských cca 14 000 oslovených denně na 53 tisíc.
Dařilo se tak oslovovat téměř čtyřnásobek uživatelů Facebooku.
Struktura fanoušků
S rozšiřováním fanouškovské základy došlo k zajímavé korekci – výrazně přibylo žen, a oproti předchozím letům
dokonce začaly ženy lehce převažovat (51 %). Přikládat to můžeme velmi aktivní podpoře kosmetiček,
manikérek a dalších typicky ženských povolání, která jsou z velké části závislá na příjmech z kompenzačního
bonusu.
Stále platí, že velmi dobře dokážeme oslovit mimopražské podnikatele a taky obyvatele menších měst.
Příspěvky
Během roku jsme také publikovali více než dvojnásobek postů z roku předchozího, cca 350 příspěvků. Většina
z nich obsahovala vlastními silami vytvořenou grafiku, natočili jsme také 42 videí.
Úspěšných příspěvků byla celá řada, ale mezi uživateli Facebooku nejvíce rezonovala kritika vládního chaosu vůči
podnikatelům a naše návrhy podpory zasažených podnikatelů a živnostníků.
Na jaře se nám tak podařilo jako prvním dostat do veřejného prostoru myšlenku odpuštění odvodů,
zprávu jsme dostali k více než 1 milionu uživatelů, téměř pětině všech uživatelů FB v ČR. A to bez
jediné koruny investované do placené podpory.
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Nejúspěšnějším videem roku bylo „Vládo, vedeš podnikatele ke krachu!“, prohlášení předsedy PODB Radomila
Bábka ze 17. března 2020. Bylo velmi diskutované (téměř 1,5 tisíce komentářů), sdílené (2,2 tisíce sdílení)
s dalšími více než 4 tisíci reakcemi ve formě „lajků“.
Facebook PODB v kostce:
celkový roční dosah: 19 529 325
celkový počet reakcí (lajků, srdíček etc.): 416 100
celkový počet sdílení příspěvků: 125 560
celkový počet komentářů: 124 465
celkový počet nových fanoušků: 17 141
Příspěvky:
počet příspěvků: cca 400
Nejúspěšnější 3 posty:
„Požadujeme odpuštění odvodů“:
oslovených lidí: 1 079 437
reakcí, komentářů, sdílení: 33 917
počet kliků: 92 777

10

„Jak se žije OSVČ““
oslovených lidí: 1 032 141
reakcí, komentářů, sdílení: 31 858
počet kliků: 116 583
„Voláme všechny hospodské“
oslovených lidí: 779 052
reakcí, komentářů, sdílení: 23 795
počet kliků: 26 685

2.6. Fundraising
Díky finanční podpoře všech dárců můžeme naplňovat naše cíle. Podpora dárců, kteří se vracejí nebo mají
zřízenu trvalou platbu, pak zvyšuje jistotu, že můžeme v naší práci pokračovat dál.
Profesionální fundraising byl v organizaci aktivován v říjnu 2020. Obě fundraiserky jsou členkami Klubu
fundraiserů, intenzivně se vzdělávají a aplikují v praxi aktuální trendy.
Používané fundraisingové metody
Portfolio aplikovaných fundraisingových metod je rozmanité. Nejvýrazněji z hlediska výše darů je zastoupeno
individuální a firemní dárcovství. Novinkou v tomto roce je zahájení spolupráce s Nadací Via.
Individuální dárcovství – transparentní účet 9920835001/5500
Za Podnikatelskými odbory stojí velké množství individuálních dárců. Přesně 338 osob, které společně přispěly
na transparentní účet 428 tis. Kč. Tvoří významnou část rozpočtu, a jsou proto nesmírně důležití pro práci
Podnikatelských odborů. Díky těmto dárcům jsme mohli „hasit“ akutní problémy v sektoru malého podnikání.
Děkujeme, že jste naší nedílnou součástí.
Firemní dárcovství - transparentní účet 9920835001/5500
Děkujeme firmám, které podpořily naše úsilí v kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Celkem 33
společností podpořilo Podnikatelské odbory částkou 68 tis. Kč.
Spolupracují s námi
Děkujeme všem jednotlivcům a firmám, kteří s námi spolupracují. Díky nim máme zdařilé grafické návrhy,
můžeme tisknout samolepky pro naše členy a další materiály. Děkujeme také za pomoc s úhradou nákladů.
AK Škára Partners (advokátní poradna), Adam Bartoň (grafická podpora), Petr Hovorka (tisk samolepek),
Roman Slavík (tisk propagačních materiálů), Ing. Jiří Hudera (daňový poradce), Pavel Chalupa (tisk propagačních
materiálů).
Dárcovská výzva na Darujme.cz
V roce 2020 jsme zahájili spolupráci s Nadací Via a uvedli náš první projekt „Spouštíme poradnu
Podnikatelských odborů!“ na fundraisingové platformě Darujme.cz. Díky této aktivitě jsme od 184 dárců získali
99 tis. Kč. Moc všem děkujeme.
Dalšími použitými metodami bylo osobní setkávání s dárci, telefonické kampaně a mailing. Pravidelně jsme naše
členy a příznivce vyzývali k podpoře v Newsletterech. Ke spolupráci a finanční podpoře jsme také vyzývali
individuálně. Nejvýznamnějšími dárci byli: Boleslav Buzek, Jiří Hudera, Marek Machala, Vladan Snášel,
iNEWONLINE s.r.o.
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Reklama na webu nebo v newsletteru Podnikatelských odborů
Naši členové nás také podporují tím, že si mohou zaplatit reklamu na webu Podnikatelských odborů či
v Newsletteru. Na hlavní stránce je pak zveřejněno logo podporovatele. V roce 2020 nás podpořily společnosti:
T4T, Profi regály, Pícha Safety a Oscar Hahn Agency.

2.7. Jednání s úřady a politiky
Tato část naší práce byla tento rok časově nejnáročnější. Kvůli koronakrizi jsme komunikaci s politiky a úřady
věnovali většinu času. Předseda Bábek absolvoval řadu setkání s ministry, poslanci a senátory. Pravidelně jsme
komunikovali s úřady, které nejvíce ovlivňují podnikání – Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních
věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Generální finanční ředitelství.
Žádost o úhradu nákladů spojených s karanténou zaměstnanců (13. 3. 2020)
Podnikatelské odbory vyzývají vládu, aby uhradila zaměstnavatelům veškeré náklady spojené s karanténou jejich
zaměstnanců
Prohlášení Podnikatelských odborů: Výzva vládě ČR (17. 3. 2020)
Opatření vlády dopadají velmi tvrdě na živnostníky a malé podnikatele. Vláda vydáním tzv. liberačního balíčku
udělala jen líbivé gesto, proto Podnikatelské odbory poslaly vládě požadavky na opatření, která ochrání existenci
živnostníků a malých podnikatelů.
Komentář k promíjejícímu pokyn MF (FZ 4/2020)
Ministerstvo financí vydalo 16. 3. 2020 ve Finančním zpravodaji takzvaný promíjející pokyn, který je ve
veřejných sdělovacích prostředcích občas nepřesně označován jako posunutí termínu k podání přiznání. Je dobré
si uvědomit některé zádrhele a úskalí tohoto Pokynu a nenechat se ovlivnit výkladem novinářů.
Podnikatelské odbory poslaly vládě Žádost o vyplacení podpory živnostníků a malých podnikatelů v nouzi.
(25. 3. 2020)
Podnikatelské odbory zaslaly ministru Hamáčkovi žádost o přizvání do ekonomického poradního týmu, který je
součástí ÚKŠ. (3. 4 2020.)
Žádost vládě o přijetí opatření na záchranu existence mikropodniků a malých podniků. (6. 4. 2020)
Podnikatelské odbory žádají o odklad termínu EET do konce roku 2021 (28. 4. 2020)
Záchrana českého podnikání (28. 4.)
Oslovili jsme všechny poslance a požádali je o podporu při záchraně malých a středních firem a živností.
Poslali jsme ministryni Maláčové žádost týkající se jednatelů malých s.r.o. (28. 4. 2020)

Podnikatelské odbory zaslaly dopis ministru Vojtěchovi (30. 4.)
Vláda sice dovolila otevřít obchody s oděvy, ale vlastně nám znemožnila prodej tím, že si zákazník nebude moci
zkoušet oblečení.
Podnikatelské odbory zaslaly MF Žádost o poskytnutí informací k loterii Účtenkovka (30. 4. 2020)
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Sankce při neoprávněném čerpání kompenzačního bonusu (5. 5. 2020)
Oslovili jsme Generální finanční ředitelství s dotazem ohledně kontrol a sankcí spojených s případným
neoprávněným čerpáním kompenzačního bonusu. Živnostníci se obávají, jaké následky by mělo, pokud by podali
žádost o kompenzační bonus, avšak později by se ukázalo, že ustanovení zákona č. 159/2020 Sb. pochopili
chybně a na čerpání bonusu neměli nárok.
Podnikatelské odbory jednají s MPO o záchraně malých firem a živnostníků (8. 5. 2020)
Zpráva, která byla předložena na Ministerstvu průmyslu a obchodu
Podnikatelské odbory zaslaly vládě dokument Výzva vládě na záchranu českého podnikání, jehož součástí je i
odmítnutí dotačního programu COVID – NÁJEMNÉ (10. 5. 2020).
Podnikatelské odbory odmítly dotační program COVID - NÁJEMNÉ z pera MPO (10. 5. 2020).
Důvody negativního hodnocení zveřejnily Podnikatelské odbory v textu s názvem Rozbor programu „COVID NÁJEMNÉ", připravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Podnikatelské odbory zaslaly otevřený dopis ministryni Maláčové (13. 5. 2020)
Oslovili jsme ministryni Maláčovou ve věci programu Antivirus. MPSV nechce rozumět tomu, že podmínky jsou
pro živnostníky nezvládnutelné a odmítá s tím cokoli dělat. Po třech týdnech jsme obdrželi odpověď, na kterou
reagujeme právě otevřeným dopisem, který vám poskytujeme v plném znění i s odpovědí od MPSV. Například si
nemyslíme, na rozdíl od MPSV, že 2000 žádostí denně je pro 12000 úředníků těžko zvládnutelný nápor.
Otevřený dopis Aleně Schillerové (2. 6. 2020)
V dopise upozorňujeme na velmi nežádoucí jev, který je důsledkem nastavení podmínek pro přiznání
kompenzačního bonusu.
Žádost o prodloužení kompenzačního bonusu (15. 7. 2020)
Podnikatelské odbory jednaly na MF
Předseda Bábek jednal 8. září 2020 na Ministerstvu financí. Bábek se sešel s náměstkem ministryně Stanislavem
Koubou a předložil za Podnikatelské odbory návrhy a požadavky.
Žádost vládě o prodloužení ochranných opatření (10. 9.)
Napsali jsme všem poslancům a požádali o prodloužení ochranných opatření, která již vláda v předchozím
období realizovala.
Podnikatelské odbory jednaly s ministryní Janou Maláčovou a GŘ ÚP Viktorem Najmonem (28. 9. 2020)
Podnikatelské odbory zastoupené Radomilem Bábkem, jednaly 23. 9. 2020 s ministryní Janou Maláčovou a GŘ
ÚP Viktorem Najmonem. Podnikatelské odbory předem poslaly MPSV žádost s čtyřmi body, o kterých se
jednalo.
Podnikatelské odbory poslaly Žádost na MPO
Podnikatelské odbory zaslaly dne 5. 10. ministru MPO Karlu Havlíčkovi Žádost o přijetí opatření na ochranu
drobného podnikání. Žádost byla rovněž zaslána náměstkyni Silváně Jirotkové a řediteli odboru Pavlu
Vinklerovi.
Výzva vládě k odstranění diskriminačního přístupu k OSVČ a malým podnikatelům (5. 10. 2020)
Dne 30. 9. 2020 poslaly Podnikatelské odbory vládě Žádost o přijetí opatření, která povedou k ochraně
drobného podnikání a 8. 10. 2020 jsme od ministryně Schillerové obdrželi odpověď, na kterou reagujeme
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otevřeným dopisem. Podnikatelské odbory posílají ministryni Aleně Schillerové otevřený dopis: Zaveďte účinná
opatření na ochranu a podporu drobných podnikatelů (12. 10. 2020)
Podnikatelské odbory zaslaly další výzvu vládě (11. 11. 2020)
Podnikatelské odbory zaslaly otevřený dopis ministru Metnarovi (25. 11. 2020)
V návaznosti na otevřený dopis, který jsme zaslali ministru Metnarovi, jsme poslali Úřadu vlády, Bezpečnostní
radě státu, Radě vlády pro zdravotní rizika, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ústavu zdravotnických informací a
statistiky Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Otevřený dopis ministru Blatnému (27. 11. 2020)
Výzva Vládě ČR k nápravě stavu společnosti a záchraně ekonomiky (1. 12. 2020)
Výzvu vládě ČR rozeslaly Podnikatelské odbory 1. 12. ráno před plánovanou demonstrací, která proběhne na
Klárově v 10. 30 hodin. Výzvu jsme poslali premiérovi, ministrům, poslancům, senátorům a mediím.
Výzva poslancům PSP ČR: Odmítněte další prodloužení nouzového stavu! (18. 12. 2020)

2.8. Co jsme dokázali
Podnikatelské odbory mají už více než 14 200 členů. Ke dni vydání této výroční zprávy (tj. 14. 4. 2021)
jsme měli 14 772 členů. Na fb máme přes 33 000 fanoušků, dobře o nás vědí úředníci, máme už svoje jméno
u poslanců a senátorů, s kterými často jednáme, každý týden nám vycházejí články a obracejí se na nás novináři,
abychom komentovali dění ve společnosti, různá rozhodnutí vlády či dopady vládních opatření na podnikatele a
živnostníky.
V době koronakrize se věnujeme tomu, aby dopad nepřátelského postoje vlády k podnikatelům a živnostníkům
byl co nejméně ničivý. Postavili jsme se proti snahám vlády a ministryně Schillerové prezentovat liberační balíček,
jako pomoc podnikatelům a živnostníkům. Setrvale chceme po vládě, aby zjednodušila celý systém podpory a
aby podle principu, že pomoc musí být rychlá, jednoduchá a transparentní použila systém podpory, který se
osvědčil v Rakousku či v Německu.
Co jsme dokázali:
• zasadili jsme se o odložení a následně zrušení EET
• přiměli jsme úřady, aby přestaly používat manipulativní název Pětadvacítka
• zasadili jsme se o to, aby živnostníci dostávali kompenzační bonus
• přiměli jsme vládu, aby i OSVČ dostali ošetřovačku
• na jaře jsme dosáhli i odložení a dočasného odpuštění odvodů
• prosazovali jsme kompenzační bonus i pro podnikatele v úpadku – podali jsme podnět k legislativní
činnosti
• upozornili jsme MPO na podnikatele, kteří byli vyloučeni z programu COVID-Bus a podařilo se
vybojovat kompenzační bonus i pro taxi a dopravu do 9 osob
• vyvíjeli jsme na vládu tlak, aby uhradila podnikatelům a živnostníkům marně vydané náklady, když jim
zakázala pracovat, a výsledkem jsou nyní různé programy Covid (Nájemné, Bus, Kultura, Sport a další)
• zřídili jsme bezplatnou poradnu pro podnikatele a odpověděli jsme už na stovky otázek podnikatelů a
živnostníků.
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Jistě jsme nebyli sami, kdo na vládu tlačil, a nepřipisujeme si více zásluh, než nám patří. Často jsme však byli
první, kdo téma či problém otevřel (odvody, liberační balíčky, úhrady nákladů), někdy jsme dokonce byli jediní,
kdo se tím vůbec zabýval (EET, ošetřovné pro OSVČ).

2.9. 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
Co podnikatele letos čeká a nemine (22. 1. 2020)
Jak Babiš a Schillerová zvyšují moc státu nad podnikateli (14. 2. 2020)
Drobné podnikání 2020? Drž hubu a plať! (2. 3. 2020)
Koronavirus? Světlo na konci tunelu důchodové reformy? (3. 3. 2020)
Liberační balíček Aleny Schillerové: Líbivé gesto nebo výsměch živnostníkům? (17. 3. 2020)
Živnostníci: Příběhy lidí v nouzi (22. 3. 2020)
Vláda na čtyři měsíce zastaví EET – z donucení (23. 3. 2020)
Babišovi může věřit jen naivní člověk. Vláda posílá desítky tisíc živnostníků na pastvu (25. 3. 2020)
Vláda ČR: Ani korunu pro české podnikání! (31. 3. 2020)
Nástup diktatury? Zatím jen průzkum politického trhu (1. 4. 2020) Parlamentní listy
Česká vládní fantasy: Žádné peníze pro zaměstnance! Poraďte si sami, měli jste si našetřit! říká tvrdě vláda (2. 4.
2020)
Asociace jazykových škol žádá pomoc státu pro školy a lektory - OSVČ (3. 4. 2020)
Záchrana podnikání u nás a jinde? Nebe a dudy. (5. 4. 2020)
Na blbou otázku blbá odpověď (8. 4. 2020)
Jsou řemeslníci ovce? Podle některých cechů prý ano! (15. 4: 2020)
Propouštění – nechtěný, ale nezbytný krok k záchraně mnoha firem (20. 4. 2020)
Vláda rozhodla, a za své rozhodnutí musí nést odpovědnost (21. 4. 2020) Roklen24, Parlamentní listy
Vláda likviduje české podnikání: Které holdingy vyrostou na troskách našich firem? (21. 4. 2020)
Vláda obrací veřejnost proti podnikatelům, aneb když Pětadvacítka je vlastně Pětistovka (26. 4. 2020)
Nejednotní podnikatelé? Snadné sousto pro vládu! (28. 4. 2020)
Další příběh krachujícího podnikatele (28. 4.2020)
Jak to pan premiér Babiš zase popletl (29. 4. 2020)
Jednatelé malých s.r.o. na odstřel? MPSV dělí zaměstnance na ty lepší a na ty horší (5. 5. 2020)
Po 23 letech podnikání? Bez práce, bez příjmu, zklamaná a unavená. (5. 5. 2020)
Slibů se nenajíme, říkají podnikatelé, kteří marně čekají na pomoc státu (5. 5. 2020)
Vládní triky a finty (12. 5. 2020)
Vláda? Dává a hned bere, a ještě do nás při tom mlátí! (29. 5. 2020)
Kompenzace ztrát? Nepožádáte, nedostanete! (16. 9. 2020)
Kontroly Antiviru, jako příklad nadřazenosti státu nad občanem (8. 10. 2020)
Vláda nepřipravuje kanál, vláda připravuje tunel! (8. 10. 2020)
Vláda ekonomiku nevypne, ona ji uškrtí! (11. 10. 2020)
Ať zkrachují! aneb Vládo, měř všem stejně (12. 10. 2020)
Jak vláda podporuje podnikající občany? Pozdě, chaoticky a bezohledně. (19. 10. 2020)
České podnikání v krizi? Nezájem a triky vlády (30. 10. 2020)
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Co třeba zaříznout farmářské trhy, aby se řetězce měly ještě lépe? (5. 11. 2020)
Vláda ČR hledá finty, jak neplatit, co platit má (11. 11. 2020)
Pár poznámek,které by neměly zapadnout (19. 11. 2020)
Plán na likvidaci živnostníků aneb Omyly vicepremiéra Havlíčk (20. 11. 2020)
Vláda ČR: Daně podle Murphyho zákonů! (26. 11. 2020)
Vzkaz Podnikatelských odborů rudému odboráři Bohumíru Dufkovi. (8. 12. 2020)
Vláda lže, a rodiče nás učili, že kdo lže, ten i krade (14. 12. 2020)
Rozhovory a vystoupení Radomila Bábka v mediích
Šéf Podnikatelských odborů v pořadu Máte slovo: Když bude stát utrácet, nikdy na důchody nebude
(22. 1. 2020)



Rozhovor pro Forum24: Radomil Bábek: Mnoho živnostníků už se nevzpamatuje. Může za to vláda
Rozhovor pro EuroZprávy.cz: Po pandemii poroste nezaměstnanost, v nouzi jsou desetitisíce lidí, říká pro
EZ šéf Podnikatelských odborů

Radomil Bábek v rozhovoru pro ČRo Plus (14. 4. 2020)


Rozhovor pro Parlamentní listy: České zlo je Babiš. Příklad šmejdů - za všechny Agrofert. (6. 5. 2020)



Rozhovor pro Forum24 : Vláda se chová k živnostníkům přezíravě až nepřátelsky. Nejen lpěním na EET,
říká Bábek (12. 8. 2020)



Předseda Bábek v rozhovoru pro ČRo Plus (1. 10. 2020)



Radomil Bábek v pořadu Interview ČT24 (15. 10. 2020)



Předseda Bábek v rozhovoru pro DVTV (11. 11. 2020)



Rozhovor pro týdeník EURO: Třetina živnostníků zkrachuje (18. 11. 2020)



Předseda Bábek přijal pozvání do pořadu Události, komentáře na ČT24. Ve studiu zasedl společně s
ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a Tomášem Prouzou prezidentem Svazu obchodu a
cestovního ruchu. (18. 11. 2020)



Rozhovor pro Info.cz: Podnikatelé nemají vládě za co děkovat. Sledujeme budování oligarchického
socialismu, říká Bábek (20. 11. 2020)
Rozhovor pro deník Právo: Peníze ze zaměstnaneckého paušálu skončí v obchodech a u jejich dodavatelů
(18. 11. 2020)
Předseda Bábek v pořadu 168 hodin (22. 11. 2020)
Rozhovor pro Ecofin: Vláda zjevně situaci nezvládá, říká Radomil Bábek v rozhovoru pro Ecofin (1. 12.
2020)
Rozhovor pro Parlamentní listy: Bábek: Tak pitomý nápad jsem už dlouho neslyšel, je to výplod levicového
myšlení. Stát je nenažraný otesánek (3. 12. 2020)
Radomil Bábek na CCN Prima NEWS: Kampaň za miliony obnoví důvěru, tvrdí Havlíčkův úřad. Bábek:
Stačí změnit komunikaci (4. 12. 2020)
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Rozhovor pro Deník: Vláda nic neotevřela. Otevírat musejí lidé (14. 12. 2020)

Tiskové zprávy a prohlášení
Prostřednictvím tiskových zpráv informujeme především novináře o našich postojích, názorech a dění
v Podnikatelských odborech. V roce 2020 jsme vydali celkem 49 tiskových zpráv a prohlášení.
Pár poznámek, které by neměly zapadnout (19. 11. 2020)
Stanovisko Podnikatelských odborů k podzimní variantě vládní pomoci pro OSVČ (5. 11. 2020)
Vláda ČR diskriminuje drobné podnikatele a živnostníky (5. 10. 2020)
Ministerstvo Maláčové podloudně zhoršuje podmínky pro podnikatele (27. 5.)
Podnikatelské odbory žádají, aby stát kompenzoval živnostníkům fixní náklady (24. 4.)
Sílí obavy z policejního státu (14. 4.)
Vláda netuší, co bude dělat zítra (13. 4.)
Stát požaduje nesmyslné podmínky v programu Antivirus (10. 4.)
Vláda přesouvá náklady z jednoho podnikatele na druhého -vytloukání klínu klínem (8. 4.)
25000 Kč – přímá podpora pro OSVČ zasažené koronakrize (6. 4.)
TZ: EET pro živnostníky v nouzi! (18. 3. 2020)
TZ: Vláda vede podnikatele ke krachu (17. 3. 2020)
Nedostatečná pomoc podnikatelům (17. 3. 2020)
Spuštění 3. a 4. vlny EET 1. května? Neúcta k živnostníkům, podnikatelům, ale i k lékařům (15. 3. 2020)
Finanční správa porušuje zákony (13. 3. 2020)
Drzost ministryně Maláčové budí odpor živnostníků (11. 3. 2020)
Šance na zrušení EET pro řemeslníky a další profese ještě existuje (5. 2. 2020)
Prohlášení Podnikatelských odborů k novele daňového řádu (28. 1. 2020)
Prohlášení Podnikatelských odborů k podání stížnosti k Ústavnímu soud na EET (3. 1. 2020)
Všechny tiskové zprávy a prohlášení naleznete ZDE.

3. NAŠE PLÁNY V ROCE 2021 A DÁLE
Rok 2021 by měl být konečně rokem, kdy se budeme věnovat koncepční práci. Vinou neschopné a bezohledné
vlády však nemáme žádnou perspektivu. Tak, jako celé české podnikání nevíme, co bude, kdy se co změní, a jak
se vyvine situace v ČR.
Hlavní cíle Podnikatelských odborů, které definujeme v prohlášení Podnikání21, zůstávají stále stejné, jen
nevíme, kdy se jim budeme moci věnovat. Přesto si myslíme, že veškerá naše práce a činnost jsou ku prospěchu
českému podnikání a vedou k plnění hlavních cílů Podnikatelských odborů – měníme společenské stereotypy ve
prospěch podnikání, napravujeme vztah státu k českému podnikání a posilujeme roli podnikatelů a živnostníků
v české společnosti.
V roce 2021 nepochybně budeme dále hájit práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu. Budeme hájit
všechny, které vláda svými opatřeními připravila o jejich živnosti či firmy nebo kterým devastovala jejich
podnikání, přičemž za devastaci podnikání považujeme především ztráty majetku, zničenou likviditu, zadlužení,
ztráty trhů a klientů a rozvrat dodavatelských vztahů. To jsou nejčastější důsledky vládní politiky „zvládání“
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covidu. Samozřejmě bereme v úvahu i soukromé potíže, do kterých vláda podnikatele a živnostníky přivedla a i
tyto chceme pomoci napravovat.
V říjnu 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny – volby důležité pro celou zemi, ale pro nás,
podnikatele a živnostníky volby extrémně důležité. Podnikatelské odbory by tentokrát měly ve volbách hrát
silnější roli a naše účast by měla být podstatná. Jde o přežití soukromého podnikání, jde o přežití svobodného
českého podnikání.

3.1. Pro členy – Poradna, Týdenní zpravodaj, Podnikatelský magazín, Členové
členům








V roce 2021 zprovozníme POradnu Podnikatelských odborů, abychom mohli suplovat servis, který
podnikatelům a živnostníkům neposkytuje stát. Vybrali jsme na to peníze a pracujeme na tom, abychom
POradnu co nejdříve českému podnikání dali k užívání. (více na jiném místě).
Zveřejníme první čísla Týdenního zpravodaje Podnikatelských odborů, a pak každý týden další a další.
Připravíme už rozpracovaný Podnikatelský magazín, internetový deník pro podnikatele a živnostníky.
Připravili jsme a v roce 2021 zprovozníme poptávkový/nabídkový server, servis pro členy s pracovním
názvem Členové členům.
Plánujeme v roce 2021 náborovat a přijmout nejméně 2000 nových členů, abychom se už v průběhu roku
2021 stali největším podnikatelským spolkem.

3.2. Fundraising





projekty v rámci platformy Darujme.cz (Zachraňme české podnikání!, Oslavte s námi 4. narozeniny a další)
firemní dárcovství (zintenzivnit fundraisingové práce v segmentu s využitím LinkedIn)
členské dárcovství (individuální práce s členskou základnou)
on-line aukce



implementace aktuální trendů ve fundraisingu

3.3. Kampaň v regionech „Nejsi sám“
V roce 2020 jsme zahájili kampaň v regionech, ale kvůli koronakrizi jsme museli kampaň pozastavit. V roce 2021
bychom na naši práci v regionech rádi navázali. Cílem regionální kampaně je být blíže naši členům, setkat se
s nimi osobně, vyslechnout jejich příběhy a medializovat je. Chceme být vidět v regionech a našim členům
přivezeme propagační materiály (plakáty, přihlášky, letáky a samolepky na provozovny).

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. Pokud nám to situace dovolí, plánujeme setkání podnikatelů v regionech.
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3.5. Projekt „Obrana proti kontrolám“
Tyto aktivity budou pokračovat i v roce 2021, pokud nám to dovolí situace, kdy především hájíme existenci
mnoha podnikatelů a živnostníků. Hlavním cílem je vzbudit u živnostníků zájem o vlastní obranu, zvýšit jejich
sebevědomí a dát jim základní "pokyny", jak se bránit.

3.6. Publicistika a PR
Naši publicistiku a PR posílíme o další sociální sítě – LinkedIn, Instagram, Twitter a Youtube. K tomu musíme
posílit tým PO o člověka, který se těmto sociálním sítím bude věnovat, ale jsme přesvědčeni, že to výrazně posílí
naši pozici ve veřejném prostoru

3.7. Další témata, kterým se budeme setrvale věnovat



Budeme usilovat o členství v Tripartitě a v Radě pro podnikání při MPO
Budeme oslovovat podnikatelské spolky a přesvědčovat je, aby se staly členskými spolky Podnikatelských
odborů. Chceme takto sdružovat co nejvíce spolků pod naší střechou, abychom byli co nejsilnějším zástupce
českých podnikatelů a živnostníků.

4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PODNIKATELSKÝCH ODBORŮ V ROCE
2020
Stav bankovního účtu:
Konečný zůstatek k 31. 12. 2019: 98 507 Kč
Příjmy 2020: 592 411,65 Kč
Výdaje 2020: 428 815,33 Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 2020: 262 103,32 Kč

5. ZÁVĚR
Návrat do „normálu“ nebude jednoduchý a bude trvat řadu let. Právě v době současné krize se potvrzuje nutnost
a potřebnost silné profesní organizace. Podnikatelské odbory mají dnes téměř 15 000 členů a jsou druhým
největším profesním sdružením, které zastupuje podnikatele v naší zemi. Naše cíle se nemění. Chceme omezit
kontrolu a moc státu nad podnikáním. Chceme narovnat podnikatelské prostředí ve prospěch malého podnikání.
Chceme vrátit státu povinnosti, které přenesl na podnikatele.
Podnikání je základním stavebním kamenem svobodné společnosti. Pokud se rozvíjí, mění věci kolem nás,
posouvají se věci i společnost dopředu. Živnostníci a drobní podnikatelé jsou hnacím motorem tohoto celku.
Chytrý stát jejich činnost všemožně podporuje a nesnaží se jim házet klacky pod nohy. Česká republika není
chytrý stát, a proto jsou zde Podnikatelské odbory. Živnostníku, podnikateli, v boji proti byrokracii a státu nejsi
sám! www.podb.cz
V Praze dne 14. 4. 2020
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Za Podnikatelské odbory – Unii podnikatelských a živnostenských spolků, z.s.:
Radomil Bábek, předseda výboru
Na dotazy či potřebu doplnění informací rádi budeme reagovat:
Vanda Böhmová
tajemnice Podnikatelských odborů
vanda.bohmova@podb.cz
Přílohy Výroční zprávy 2020:
Účetní závěrka za rok 2020
Výkaz zisků a ztrát 2020
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