
Podnikatelské odbory Unie podnikatelských a živnostenských spolků 

Programové prohlášení  
 

Tento text je programovým prohlášením Podnikatelských odborů Unie podnikatelských a 

živnostenských spolků a zároveň ideovým východiskem, ke kterému se členové hlásí. 

 

Nám, podnikatelům a živnostníkům, není sdružování vrozeno. Jsme z podstaty spíše individualisté, 

rádi si o věcech rozhodujeme sami a nemáme mnoho chuti být organizováni. Fakt, že jsme se 

rozhodli spojovat a vytvářet spolky nebo dokonce“spolek spolků“, jakým jsou Podnikatelské odbory 

Unie podnikatelských a živnostenských spolků, je důkazem toho, že tlak státu na podnikání se stal již 

nesnesitelným.  

 

Dá se říci, jen s drobnou nadsázkou, že původcem naší aktivity jsou politici vládní koalice, vysocí 

státní úředníci, odboroví předáci a různí aktivisté, kteří společně útočí na svobodu podnikání. 

Tomu se chceme postavit, protože chceme svobodně podnikat.  
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I. Preambule  
 

Situace podnikatelů, především malého a středního podnikání a živnostníků, má svou paralelu 

v těžkých chvílích Evropy. Vždy, když demokratický svět začal ustupovat nátlaku a totalitě, vždy na to 

doplatil. Politika appeasementu přivedla Evropu k tragédii 2. světové války, politika appeasementu 

přivedla v Evropě k moci komunistickou totalitu a současná evropská reprezentace opět nastoupila 

stejnou politiku vůči imigrační vlně. 

 

Politika ústupků přivedla podnikatelskou veřejnost v ČR do područí státu. Část politického spektra 

podporovaná některými vysokými státními úředníky se snaží výrazně posílit moc státu. Omezují 

svobodu podnikání, vrší příkazy a zákazy, vymýšlejí pro podnikatele stále nové povinnosti. Dostávají 

podnikání pod stálou hrozbu kontrol a sankcí a kriminalizují je. 

 

Některé podnikatelské spolky, místo aby se tomu bránily, se státem spolupracují. Nezastávají se 

zájmů podnikatelů, ale jednají se státem o jeho neoprávněných požadavcích a povinnostech pro 

podnikatele. Svým jednáním a dosahováním kosmetických úprav legitimizují postup státu. Politikou 



ústupků a smířlivosti tak pomáhají některé podnikatelské spolky státu získávat kontrolu nad 

podnikáním. Příkladem byl postoj spolků k zavedení EET a kontrolních hlášení. Spolky, které 

podporovaly zavedení těchto nástrojů, nehájí zájmy podnikatelů a živnostníků, ale zájmy státu.  

 

 

II. Východiska 
 

Ve svých úvahách a postojích vycházíme z několika axiomů: 

 

Vláda není vrchnost, ale správce státu. 

Občan nemá sloužit státu, ale stát občanovi. 

Zdrojem korupce jsou státní peníze a jejich špatná správa.  

Podnikatelé se mají podílet na řízení podnikatelského prostředí a rozhodování o podmínkách 

podnikání. 

 

Naše podnikání a obecně i naše životy ovlivňují negativní jevy, které v posledních dvou 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. 

 

 

 

III. Vztahy podnikatelů 
 

Každou společnost tvoří řada skupin, segmentů a prvků. Mezi těmito členy společnosti vzniká síť 

vztahů, jejichž kvalita určuje atmosféru ve společnosti. Podnikatelé jsou jedním z podstatných prvků 

společnosti a jsou si vědomi toho, že jejich vztahy k jiným členům společnosti jsou důležité pro ně, ale 

i pro celou společnost. 

 

Vztah se státem 

Podnikatelé chtějí mít se státem rovnocenný vztah, což se dlouhodobě nedaří. Nepovažujeme stát za 

nadřízenou složku, chce mít stát za partnera. Také nevnímáme stát jako svého nepřítele, avšak stát se 

k nám většinou nepřátelsky chová.  

Stát přenáší své povinnosti na podnikatele. Stát si nechává platit od podnikatelů i takové úkony, které 

má vykonávat sám. Stát od nás chce vybírat stále více peněz, aby jich stále více mohl přerozdělovat, a 

přitom nám poskytuje stále méně služeb. Stát vyvíjí tlak na malé podnikatele a živnostníky a přitom 

silně podporuje podnikání největších firem.  

 

Vztahy se zaměstnanci 



Podle podnikatelů jsou zaměstnanci a zaměstnavatelé na jedné lodi. Jedněm se může dařit jen tehdy, 

daří-li se i druhým, a obráceně. Podnikatelé si svých zaměstnanců váží a chtějí s nimi společně 

pracovat na prosperitě firem. Bohužel, politici, kteří chtějí budovat silný stát, se snaží vrazit klín mezi 

podnikatele a zaměstnance, potřebují a snaží se vyvolávat nepřátelství zaměstnanců k podnikatelům.  

 

Vztahy s veřejností 

Veřejnost, to jsou naši zákazníci. Už z podstaty toho je zájmem podnikatelů, aby nás veřejnost 

vnímala co nejlépe. Obraz podnikatelů a podnikání u veřejnosti ovšem cíleně kazí někteří politici a 

vysocí úředníci. Podnikatele špiní, pomlouvají a dehonestují. Hrají na strunu závisti, zášti a zloby a 

vyvolávají znovu ducha třídní nenávisti. Tím narušují vztah veřejnosti k podnikatelům a to se pak jen 

pracně daří napravovat.  

 

Vztahy s odbory 

Odbory jsou spolkem, který má hájit zájmy zaměstnanců. To je oprávněné a podnikatelé se snaží s 

 odbory spolupracovat. Za zcela neoprávněné však považujeme snahy odborů zasahovat do řízení 

společností, protože za výsledky pak odbory nenesou odpovědnost. Především odborové centrály a 

vysocí odboroví předáci mají tendenci získávat moc nad podnikáním, a to považujeme za zcela 

nepřípustné.  

 

 

 

IV. Cíle 
 

Podnikatelské odbory Unii podnikatelských a živnostenských spolků zakládáme s cílem vytvořit silnou 

organizaci, která bude oponentem státu, která bude brzdit nárůst státní moci a omezování svobody 

podnikání. 

Chceme zamezit bujení byrokracie, navyšování povinností podnikatelů a omezování jejich práv. 

 

Naše cíle jsou jednoduché. Jsme si však vědomi toho, že nebude snadné jich dosáhnout. 

 

Chceme  

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

rozhoduje“,  

• zastavit omezování vlastnických práv a práva řídit vlastní společnosti, 

• dostat výdaje státu pod kontrolu těch, kdo platí, 

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

pobídky, úlevy na daních) na SME,  

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

• aby byla státní správa pod veřejnou kontrolou, 

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

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

• dosáhnout toho, aby se zmenšil a zlevnil stát. 

 

 



V. Náš přístup 
 

Posilování státní moci na úkor podnikatelů lze zabránit, pokud bude nová platforma dostatečně 

početná a jednotná, zásadová a důsledná. Důležitý bude náš přístup k problematice, způsob jednání a 

postoje. 

 

Nebudeme primárně usilovat o to, aby nás měli státní úředníci a politici rádi. Chceme, aby si nás vážili 

a jednali s námi s respektem, stejně, jako to děláme my v jednání s nimi.  

 

Abychom toho dosáhli, musíme změnit zavedené stereotypy při jednání se státem. V dobách, kdy se 

stát choval jako partner podnikatelů, jsme mohli se státem kooperovat, připomínkovat jeho návrhy, 

diskutovat o záměrech, protože tyto nebyly vůči nám nepřátelské. 

 

Nyní se stát chová jako náš nepřítel a pokouší se získat nad podnikáním moc. Abychom tomu zabránili 

a abychom vrátili stav společnosti k demokratickým principům, přijmeme několik zásad naší práce:  

 

 Budeme odmítat všechny další a další povinnosti, které na nás stát chce přenést.  

 Odpovědnost, kterou má nést stát, přenecháme státu. 

 Jednání o detailech návrhů zákonů namířených proti nám vždy odmítneme.   

 Budeme vyžadovat, aby stát plnil své povinnosti a aby za ně i platil.  

 Budeme vyvíjet legislativní aktivity k zlepšení stávajících předpisů, které omezují podnikání. 

 Budeme se zasazovat o to, aby některé zákony byly zcela zrušeny. 

 Zasadíme se o to, aby státní prostředky nečerpalo jen několik málo největších firem, ale aby 

bylo narovnáno podnikatelské prostředí a zaručena rovná podnikatelská soutěž. 

 

 

VI. Závěr 
 

Má smysl něco dělat? Má cenu snažit se o změny, které jsou velmi obtížné? Má cenu jít do sporu 

s tak silným soupeřem, jako je stát?  

 

Podle nás to má smysl, protože: 

 

• Můžeme měnit klima ve společnosti. 

• Nechceme jen trpně přijímat vše, co pro nás úřady vymyslí. 

• Chceme své firmy řídit bez obav. 

• Chceme, aby se mluvilo o úspěšných a poctivých podnikatelích. 

• Protože nás úředníci a politici musí brát vážně. 
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