Podnikatelé a živnostníci jsou společenskou třídou, která nemá na růžích ustláno. Stát se chová, jako by byl
naším zaměstnavatelem, úředníci nás za naše peníze šikanují nesmyslnými kontrolami, levicoví politici proti
nám štvou veřejnost, zaměstnanecké odbory chtějí rozhodovat o našich firmách a všichni dohromady stále
křičí – zvyšte platy!
Naše podnikání a obecně i naše životy ovlivňují negativní jevy, které v posledních šesti letech výrazně
akcelerovaly:
• 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 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 by tato země zbankrotovala.
Nebylo by na platy úředníků, nebylo pracovních míst, hospodářství by bylo devastováno.
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. V tomto textu vás chceme seznámit s tím nedůležitějším, co jsme dělali
v prvních třech měsících tohoto roku. A následně vám pak takovou zprávu dáme vždy po skončení každého
dalšího kvartálu.
Radomil Bábek
předseda výboru Podnikatelských odborů

Zpráva o činnosti Podnikatelských odborů za 1. kvartál 2019
ČLENSKÁ ZÁKLADNA:
Od ledna 2019 narostla členská základna o:
282 osob/živnostníků
45 firem
1 spolek
K 28. 5. 2019 mají Podnikatelské odbory celkem 2077 členů, z toho 1779 občanů, 289 firem a 9 spolků
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FACEBOOK:
Naše fb stránka je velmi úspěšná a je naším hlavním nástrojem šíření informací do podnikatelské veřejnosti.
Celkem jsme publikovali 49 příspěvků.
Nejúspěšnějším příspěvkem bylo video s příběhem paní Černé (megaúspěch) - 800 000 dosah, 7500 sdílení,
celkem téměř 25 000 reakcí (https://www.facebook.com/podbcz/videos/616953068717379/)

Celkový dosah našich fb aktivit byl za leden-březen: 2,5 milionu uživatelů.
V tomto období narostl počet našich fb fanoušků o 2696 (především v souvislosti s příspěvkem paní Černé).
Nyní k datu zveřejnění zprávy máme 13 190 fanoušků.
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,

TISKOVÉ ZPRÁVY
Prostřednictvím tiskových zpráv informujeme především novináře o našich postojích, názorech a dění
v Podnikatelských odborech:
TZ - Řešení exekucí a přebírání odpovědnosti za stát není součástí podnikání. Podnikatelské odbory podporují
návrh na změnu exekučního řádu (31. 3.)
TZ - První opravdový svátek podnikatelů! Oslavte s námi 15. května Den českých podnikatelů a živnostníků.
(28. 3.)
TZ - Změna zákona o investičních pobídkách v roce 2019. Pomoc podnikatelskému prostředí
jen další byrokracie a protěžování velkých podniků? (28. 3.)

v ČR, nebo

TZ: Čeští podnikatelé slaví! 15. 5. 2019 bude Dnem českých podnikatelů a živnostníků. (19.3)
TZ - Radomil Bábek v pořadu Máte slovo (12. 3. 2019)
TZ - Cukr a bič Andreje Babiše, jako znovuzrozeného spasitele živnostníků a podnikatelů. Nebo je to všechno
jinak?
ANO bude líp? (19. 2. 2019)

TZ - Z EET unikají citlivá data podnikatelů, EET je jen nástrojem nátlaku na podnikatele (31.1. 2019)
TZ - Ministerstvo financí už považuje EET za zbytečnou (29. 1. 2019)
TZ - Tlak na drobné podnikatele ve jménu boje proti karuselovým podvodům (25. 1. 2019)
TZ - Podnikatelské odbory podaly žádost na GFŘ a GŘC (9. 1. 2019)

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 plánuje řadu setkání s poslanci a senátory a další jednání na úřadech, které nejvíce
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ovlivňují podnikání – Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, Česká obchodní inspekce a
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Naše aktivity v I.Q 2019:


Otevřený dopis ministryni financí Aleně Schillerové
Věc: Pozastavení EET z důvodu vážné bezpečnostní hrozby



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.


Schůzka na Generálním finančním ředitelství

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.


Korespondence s GFŘ a Ministerstvem financí ČR

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“)


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“)


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


Desatero

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


Nová posila do týmu – PR a marketing manažer Markéta Heroutová



Kauzy

Oslovila nás podnikatelka a naše členka paní Černá a zveřejnili jsme další příběh šikany drobných podnikatelů


Vyhlásili jsme Den českých podnikatelů a živnostníků



TWITTER - Podnikatelské odbory jsou od března twitteru



Pan Bábek byl pozván na schůzku s vládním zmocněncem pro digitalizaci panem Vladimírem
Dzurillou

"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.


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.



Účast na Radomila Bábka na 10. schůzi podvýboru pro podnikatelské prostředí, kde se jednalo o
problematice exekucí a insolvencí z pohledu zaměstnavatele a také o možných změnách exekučního
řádu. Radomil Bábek velmi jasně podpořil nutnost těchto změn, především ve smyslu ukončení
přenášení odpovědnosti za exekuce zaměstnanců na zaměstnavatele. Celá tisková zpráva zde.
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Předseda Bábek se 20. 3. zúčastnil schůze Hospodářského výboru PS. Hospodářský výbor poslanecké
sněmovny se sešel nad pozměňovacími návrhy zákona o investičních pobídkách. Ačkoliv většina
menších a středních podnikatelů a živnostníků si přeje úplné zrušení investičních pobídek, vláda se je
rozhodla ve změněné podobě ponechat, aby dál disproporčně měnily podnikatelské prostředí v
České republice. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.



Otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi - Výzva k jednání o podpoře podnikatelů a živnostníků.

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.

