Výroční zpráva Podnikatelských odborů – rok 2018

Vážení

členové

a

příznivci

Podnikatelských

odborů,

podnikatelé

a

živnostníci,

mohlo by se zdát, že Podnikatelské odbory jsou s námi už léta. Opak je pravdou. Jsme velmi mladá
organizace, ale protože jsme aktivní a máme účinnou a pro nás podnikatele a živnostníky užitečnou
strategii, působíme dojmem již tradičního spolku.
Podnikatelské odbory byly založeny v únoru 2017, pracovat jsme však začali až v říjnu, listopadu
2017. Rok 2018 je tedy prvním celým rokem naší činnosti. Posuďte sami, jak se nám hned první rok
práce dařilo.

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. 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:
Ideový záměr
Proč? Proto!
Prezentace Podnikatelských odborů
Press kit
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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:
1. Naše práce v roce 2018
2. Naše plány na rok 2019 a dále
3. Hospodaření Podnikatelských odborů, výboru a fundraising

1. NAŠE PRÁCE V ROCE 2018
1.1. Organizace a členové
1.1.1. Struktura organizace
Podnikatelské odbory řídí volený výbor. Práci PO plánuje a řídí předseda výboru Radomil Bábek. Ten
měl v roce 2018 k ruce malý tým placených pracovníků: tajemnici PO a správce facebookové
stránky. Všechny ostatní potřeby, pokud nějaké vznikly, zajišťovali členové dobrovolnickou prací.

info@podb.cz • www.podb.cz • facebook.com/podb

Pro bližší kontakt s členy, kteří nejsou aktivní na sociálních sítích, vznikla neformální struktura
regionálních poboček. Ty budují a vedou regionální koordinátoři, členové, kteří tuto práci dělají
dobrovolně a zdarma. Regionální pobočky nemají právní subjektivitu.
Výbor PO byl na konci roku 2018 rekonstruován. První schůze v nové sestavě se konala 7. 1. 2019.
Jinak většina práce výboru probíhá korespondenčně, protože členové výboru jsou sami podnikatelé,
tedy lidé pracovně velmi vytížení, a činnost pro Podnikatelské odbory vykonávají dobrovolně a
zdarma.
Členové výboru Podnikatelských odborů:
RADOMIL BÁBEK
předseda
VERONIKA MÜLLEROVÁ
místopředsedkyně výboru
JAROSLAV MANGL
člen výboru
ROMAN SLAVÍK
člen výboru
JIŘÍ SEDLÁČEK
člen výboru
1.1.2. Členská základna
Strategickým cílem pro rok 2018 bylo budování členské základny a výkonné struktury spolku.
Po celý rok jsme intenzivně pracovali na tom, aby počet členů Podnikatelských odborů rostl. Počet
členů se nám podařilo úspěšně navyšovat především díky naší aktivitě na fb (viz. kapitola Facebook)
a také díky naší aktivitě v regionech (viz. kapitola Regionální pobočky). Na konci roku 2017 jsme měli
300 osob a živnostníků a 64 firem, 3 spolky.
V průběhu rou 2018 (1. 1. 2018 – 31. 12. 2018) jsme zaregistrovali následující počty členů:
1060 jednotlivců
152 firemních členů
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5 spolků
Pozn.: Nyní (ke dni 6. 4. 2019) mají Podnikatelské odbory 1713 jednotlivců, 269 firem a 9 spolků,
tedy celkem 1991 členů.
Nárůst členské základny považujeme za uspokojivý, byť naše cíle jsou podstatně vyšší. Pro nábor
členů vnímáme tři základní bariéry:
1. podnikatelé a živnostníci se obecně neradi sdružují
2. především malí podnikatelé a živnostníci se bojí msty státní správy, pokud by své jméno spojili
s odporem proti ní
3. pro část podnikatelské veřejnosti je ještě stále nepřijatelný pojem „odbory“ v našem názvu
1.1.3. Práce s členskou základnou
Aktivně jsme pracovali 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 své přátele, zvali jsme je na regionální setkání a nabízeli
jim, aby se mohli podílet na činnosti PO. Někteří z nich se zapojili a dobrovolně pro PO pracují buď
jako koordinátoři nebo jako odborníci ve svém oboru (viz. kapitola Spolupracovníci)

1.2. Facebooková aktivita v roce 2018
I v roce 2018 jsme velkou část komunikace "odehráli" prostřednictvím našeho Facebookového
profilu.

1.2.1. Počet fanoušků
Byť obecně není počet fanoušků tou hlavní metrikou, podle které lze hodnotit úspěch na FB, mít
zapojenou aktivní komunitu, která bude šířit naše názory organicky (tedy bez dalších zapojených
prostředků), je velmi důležité.
Za rok 2018 se nám podařilo počet fanoušků více než zdvojnásobit – z 4700 na 10 200. Na získávání
fanoušků nepoužíváme placenou reklamu, díky tomu získáváme skutečně kvalitní fanoušky. Jsou
lidé, které naše témata zajímají. To je vidět i na četnosti sdílení našich příspěvků či množství
komentářů pod našimi příspěvky. Nejde tedy o formální aktivitu, není to bezduchý marketing, ale
živá komunikace s veřejností.
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1.2.2. 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 17 729 oslovených (10 942 v roce 2017), placený se snížil na 210
(953 v roce 2017). Profil je tak velmi efektivní v oslovování uživatelů FB, navzdory neustále se
zpřísňujícím podmínkám společnosti Facebook a obecnému snižování dosahu firemních stránek.

1.2.3. Struktura fanoušků
Zůstává velmi podobná jako v roce 2017. Nejsilnější skupinou jsou muži mezi 25-44 lety (35 %),
potom muži 45-65 (18 %) a ženy 25-44 (18 %). Necelá třetina našich fanoušků je z Prahy, zhruba 850
z Brna a 350 z Ostravy. Lze tedy říci, že máme velkou základnu v malých městech a obcích (zhruba
60 % fanoušků).

1.2.4. Posty
Během roku jsme publikovali více než 120 příspěvků. Nejúspěšnější byla videa "8 kontrol pana
Slavíka" (350 tisíc dosah) a "Likvidační pokuta kvůli krabičce Tic-Tac (200 tisíc dosah) a infografika
"Kam se poděla moje výplata“ (150 tisíc dosah).
Historicky nejúspěšnějším postem zůstává video „Otesánek“, které dodnes získává zájem a v
současnosti zasáhlo už více než 2,5 milionu uživatelů FB.

1.3. Hlavní témata, kterým se věnujeme
EET, kontroly, Parlament a jednání s politiky, GDPR, kontrolní hlášení a další omezení
1.3.1. EET
EET je stále jedním z hlavních témat. Možná není tím nejhorším, co podnikatele a živnostníky potkalo,
ale je velmi typická pro vztah státu k nám. EET je důkazem a příkladem toho, jak stát, respektive
vládní politici, smýšlí o malých podnikatelích a živnostnících. Tato zpráva není tou správnou
platformou pro výklad našich postojů k EET, proto jen takovýto krátký úvod k tématu.
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V lednu 2018 jsme uspořádali tiskovou konferenci „Podnikatelé vystavili vládě účet za EET.“
Novou kampaň za zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb zahájili 8. 1. zástupci
podnikatelských organizací, živnostníků a politických stran. Při organizování této tiskové konference
se vytvořil blok proti EET, který vytvořilo asi 15 uskupení, stran, hnutí a spolků.
Během tiskové konference jsme předložili řadu jednoznačných argumentů pro zrušení EET, které
byly základem pro další jednání s poslanci, senátory a vládou.
Napsali jsme dopis paní ministryni Schillerové, protože oznámila, že se sejde se spolky, které
podporují EET, aby s nimi konzultovala změny zákona o evidenci tržeb. Vyzvali jsme jí, aby nás k této
schůzce přizvala. Paní ministryně s námi odmítla jednat a odkázala nás na svého náměstka Zdeňka
Hrdličku. Dne 9. 2. 2018 jsme se tedy sešli s panem Hrdličkou a předložili požadavky na změny EET. Za
Podnikatelské odbory jednal předseda výboru Radomil Bábek. A potom jsme se s úředníky MF sešli
ještě několikrát.
Požádali jsme Ministerstvo financí, aby iniciovalo zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,
nebo aby iniciovalo přijetí takových změn zákona, které odstraní jeho nadměrně restriktivní
charakter a neúměrnou zátěž pro drobné podnikatele.
V dubnu Podnikatelské odbory reagovaly na novelu zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.
Dne 26. 4. pak jednali předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek a člen Podnikatelských
odborů Roman Slavík (předseda asociace Česká trafika) na Ministerstvu financí o chybách a přehnané
tvrdosti kontrol EET. Za ministerstvo byli přítomni: ministryně paní Schillerová, zástupce g.ř. GFŘ
paní Richterová, mluvčí MF pan Žurovec a překvapivě na straně ministerstva i zástupce Asociace
českého tradičního obchodu pan Hlavsa.
V květnu 2018 jsme uspořádali další tiskovou konferenci, pod názvem „Podnikatelské odbory
kontrolují Finanční správu“. Předložili jsme tisku řadu příkladů toho, jak pracuje Finanční správa, a to
především v oblasti kontrol EET. Doložili jsme příklady šikanování podnikatelů při kontrolách,
nesprávného postupu úředníků i přehnané tvrdosti zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.
V druhé polovině roku jsme sledovali vznik novely zákona 112, a komentovali jsme jej v tisku.
V prosinci Podnikatelské odbory oslovily poslance dopisem a požádaly je o hlasování proti přijetí
novely. Poslanci rozhodovali o přijetí či odmítnutí novely zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

1.3.2. Druhým velkým tématem tohoto roku byly kontroly
V dubnu se konala schůzka na Ministerstvu financí s panem Koubou (dnes náměstek ministryně
financí) a panem Šabo. Hlavním tématem jednání byly kontroly a pokuty. Pan Bábek předložil na
Ministerstvu financí dvě žádosti, které ministerstvo zaevidovalo.
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Žádost o snížení horní hranice pokut dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb EET
Žádost o snížení nadměrného množství a odstranění přehnaně restriktivního charakteru kontrol EET.
Za Podnikatelské odbory jsme v dubnu zveřejnili dva případy kontrol EET. V obou jsme našli závažná
pochybení kontrolující Finanční správy a upozornili jsme na ně.
Připravili jsme návrh změny přístupu státu ke kontrolám podnikatelů. Jsme přesvědčeni, že celý
systém kontrol, kdy úředníci jsou v postavení silnější strany a zneužívají svého postavení vůči
podnikatelům, je nepřijatelný a je třeba jej změnit. Některé z našich návrhů se už nyní snaží prosadit
někteří poslanci (omezené množství kontrol, omezený počet kontrolujících úřadů, povinnosti
úředníků a jejich odpovědnost vůči podnikatelům, plánování kontrol s podnikateli atd.). Náš projekt
„Nový systém kontrol podnikatelů“ bude jedním z důležitých témat v roce 2019.

Na závěr roku jsme podali na Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel žádosti o
poskytnutí informací. Ptali jsme se například, kolik stály kontroly EET, kolik času museli úředníci
věnovat 160000 kontrolám a především, jaké finanční škody byly státu způsobeny spácháním
přestupků podle zákona 112? Se žádostmi o informace podle zák.106 je spojena rozsáhlá agenda.
Vedeme nyní v důsledku toho se státními úřady korespondenci, protože tu neodpoví vůbec, jindy
neúplně, pak zase nedodrží zákonné lhůty. Nic z toho nenecháváme bez povšimnutí a vyvíjíme na
úředníky tlak, aby se přestali chovat, jako by oni nemuseli dodržovat zákony.

1.3.3 GDPR, kontrolní hlášení a další omezování podnikatelské svobody
Stále sledujeme nežádoucí kreativitu jak eurounijních, tak i českých politiků a úřadů. Každý jejich
nápad, jak ještě omezit podnikatelskou svobodu a jaké další podmínky by ještě mohli na podnikatele a
živnostníky uvalit, komentujeme a kritizujeme. Jednáme o tom s poslanci, publikujeme články a
tiskové zprávy.
1.3.4. Parlament a jednání s politiky
Podnikatelské odbory se staly stálým hostem podvýboru pro podnikání Poslanecké sněmovny ČR.
Hospodářský výbor zřídil podvýbor pro podnikatelské prostředí. Na tomto podvýboru se probírají
dopady zákonů na podnikatele a živnostníky a připravují se podklady a materiály pro jednání
Hospodářského výboru. Konkrétně se jedná o GDPR, EET, elektronizaci státní správy atd. Protože
jednání podvýborů jsou neveřejná, na rozdíl od jednání výborů, poslanci, členové podvýboru pro
podnikatelské prostředí, přizvali k jednání tzv. stálé hosty – podnikatelské spolky. Spolu s námi jsou
to HK ČR, AMSP a SP ČR. Je myslím oceněním, že jsme i my stálým hostem, a nemusíme asi
připomínat, že jsme jediným spolkem, který na jednáních hájí zájmy a práva podnikatelů a
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živnostníků obecně, nikoli jen vybraných skupin či dokonce konkrétních firem. Předseda Radomil
Bábek se zúčastnil 9 schůzí podvýboru, na dvou schůzích nás zastupoval člen výboru pan Slavík.
25. února 2018 jsme byli jedním z hlavních pořadatelů DEMONSTRACE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
na Václavském náměstí, kterou moderoval Radomil Bábek s Bárou Štěpánovou. Tímto jsme chtěli
upozornit na nebezpečí komunismu, který se nemusí skrývat jen ve stranách se stejným názvem.
Demonstraci předcházel happening, kterým jsme upozornili na konání demonstrace, kdy
dobrovolníci vystupovali na Václavském náměstí v uniformách příslušníků Pohotovostního pluku
Veřejné bezpečnosti a s podporou kolegů z Lidových milicí „varovali“ spoluobčany na pražském
Václavském náměstí před účastí na chystané demonstraci! Pochodovali mezi občany a zpívali
budovatelské písně. Demonstraci považujeme za důležitou a úspěšnou aktivitu. Zúčastnilo se jí asi
5000 občanů, kteří vydrželi celé dvě hodiny programu, ačkoli byl mráz kolem -10° a nepříjemný vítr.
Těm lidem patří náš dík. Jiná věc je, že přesně to, před čím jsme z pódia varovali, se stalo. Vládne
nám jedna strana, ovládaná bezohledným vůdcem.

1.4. Regionální pobočky a koordinátoři
Podnikatelské odbory vybudovaly 13 regionálních poboček po celé republice a vytvořili tak „krátké
spojení" mezi členy a jejich organizací. Jednotlivé pobočky řídí regionální koordinátoři, členové
Podnikatelských
odborů,
kteří
se
k
řízení
poboček
přihlásili
dobrovolně.
S našimi koordinátory jsme v neustálém kontaktu, sdílíme s nimi veškeré informace o dění
v Podnikatelských odborech a chceme, aby je předávali v regionech podnikatelům a živnostníkům.
Důležitým úkolem a cílem práce regionálních koordinátorů je osvěta, šíření myšlenek
Podnikatelských odborů a samozřejmě, nábor nových členů. Pro regionální koordinátory jsme pro
tento účel vytvořili sadu propagačních materiálů. Mají k dispozici letáky, plakáty a samolepky
(Úředníci, pozor! Tato provozovna je pod ochranou Podnikatelských odborů). Samozřejmostí jsou
přihlášky,
které
rozdávají
společně
s letáky
a
na
regionálních
setkáních.
Během roku se nám, především díky práci našich regionálních koordinátorů, podařilo uspořádat
„Setkání Podnikatelských odborů s podnikateli a živnostníky“. To proběhlo v Hradci Králové, v
Pardubicích, v Kutné Hoře, v Kroměříži, v Chomutově a v Novém Strašecí. Na všech setkáních se
s podnikateli v regionu osobně setkal předseda Radomil Bábek. Představil Podnikatelské odbory,
naši práci a cíle. Vyložil staré i nové skutečnosti, které negativně ovlivňují činnost živnostníků a
podnikatelů včetně šikany a nátlaku státní moci a popsal záměry, jak bychom tomu měli všichni
čelit. Tedy ten pravý důvod, pro který by se měli všichni živnostníci a podnikatelé spojit.
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1.5. Spolupracovníci
Cíle Podnikatelských odborů jsou ambiciózní a jejich dosahování vyžaduje samozřejmě vynaložení
spousty práce, času, energie i peněz. To vše by nebylo možné zvládnout bez dobrovolných
spolupracovníků z řad členů nebo příznivců Podnikatelských odborů. Rozšířili jsme tedy program
práce s nimi a vytvořili jsme kolegium spolupracovníků.
V roce 2018 nás začala podporovat advokátní kancelář AZ Legal. Především její partner Mgr. Petr
Bauer je nám oporou a díky němu teď zvládáme i takové úkony či práce, které vyžadují právnickou
odbornost. Díky nim se mohou podnikatelé a živnostníci připravit na kontrolu úředníků z Finanční
správy lépe a bez zbytečných obav. Společně jsme například vytvořili Manuál podnikatele aneb jak
uspět při kontrole EET. Výbornou práci odvádí náš člen, grafikem Adam Bartoň, který pro
Podnikatelské odbory vytvořil grafický manuál a připravuje nám grafické návrhy na propagační
materiály (letáky, plakáty, vizitky), které slouží především našim regionálním koordinátorům
k propagaci v regionech.
Na činnosti Podnikatelských odborů se také podílel náš člen Tomáš Fuxa, který nám zajistil tisk
samolepek. Náš člen Jaromír Kuba nám pomáhá vyrovnat se s GDPR. Paní Kamila Tomsová s námi
připravuje jednu z kampaní.

1.6. Publikační činnost
Po celý rok jsme vydávali vlastní články publikované na webu PO a v mediích, ale také byla
publikována řada rozhovorů s panem Bábkem. Nepravidelně jsme vydávali i tiskové zprávy, ve
kterých jsme media informovali o našich aktivitách a postojích. Zajímavý je i seznam většiny titulů,
v kterých jsme publikovali nebo, v kterých byly Podnikatelské odbory citovány: iDnes.cz, lidovky.cz,
Reflex, Hospodářské noviny, Eurozprávy.cz, e15.cz, iRozhlas.cz, ceskenoviny.cz, forum24.cz,
byznysnoviny.cz, Echo24, Pražský deník, Podnikatel.cz, novinky.cz., Parlamentní listy.
Odkazy na některé publikované texty (autorem je převážně Radomil Bábek, předseda výboru PO):
Kefalín , čo je to také absurdný? Absurdní, to je to, co žijeme, majore Terazky.
Vítězství Babiše nevěstí pro podnikatele nic dobrého. Jeho zlo nadále hrozí
Únor 2018: Za svobodu a demokracii! Proč? Protože je ztrácíme.
Po sedmdesáti letech a už zase...
Kontroly? Podnikateli, předlož, dolož, prokaž!
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Tři dny dobra za cizí peníze
Ministerské lži o EET
Andrej Babiš je týral, teď sází na stockholmský syndrom
Digitalizace státní správy? Fraška po česku.
Vyděračství odborů? Firma tu není pro zaměstnance, ale pro zisk, a Babiš tomu nepomáhá, míní
předseda podnikatelů

- rozhovor pro EuroZprávy.cz
100 let podnikání v českém státě

- rozhovor pro HN
Počet OSVČ roste

- rozhovor pro Podnikatel.cz
Stát dělá z drobných podnikatelů své nevolníky. Kdo se jich zastane?

- rozhovor pro zdroj.cz
Eurokomisaři proti Babišovi zostra nevystoupí. Nechtějí ho rozzlobit.

- rozhovor pro parlamentní listy

2. NAŠE PLÁNY NA ROK 2019 A DÁLE
V roce 2019 se budeme dál koncentrovat na budování členské základny, tedy na růst počtu členů.
Kromě toho posílíme tým pracovníků PO a dobrovolníků, abychom byli schopni:
1. Připravovat konkrétní kauzy, s kterými vystoupíme proti státu
2. Koncipovat projekty a návrhy změn podnikatelského prostředí
3. Zvyšovat naši viditelnost ve veřejném prostoru – v médiích
4. Spolupracovat s dalšími, podobně zaměřenými organizacemi

2.1. Fundraising
Podnikatelské odbory rostou a s nimi i výdaje. V roce 2019 se tak budeme soustředit na získání
financí pro Podnikatelské odbory od našich členů a podporovatelů.
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2.2. Den českých podnikatelů a živnostníků
Zakládáme tradici, seriózní oslavu podnikatelů a živnostníků. Skoro 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 bude: Podnikatelé a živnostníci jsou upozaděni,
šikanováni a nemají zastání. Společnost je v lepším případě ignoruje a vládní politici proti nim
rozpoutali třídní boj. Podnikatelé a živnostníci mají jen povinnosti a žádné výhody. Je třeba
pozvednout jejich morálku, propojit je, ukázat, že nejsou sami. Že 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.
2.3. Členská konference
V červnu 2019 chceme uspořádat Členskou konferenci. Umožníme tím členům, aby se potkali mezi
sebou, tak, možná především, 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.
2.4. 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.
2.5. Projekt „Obrana proti kontrolám“
Čekají nás jednání na GFŘ a GŘC – před koncem roku jsme podali žádosti na GFŘ a GŘC a
Desatero přikázání na obranu proti kontrolám - nástroj obrany proti šikanování ze strany kontrol
Cílem je vzbudit u živnostníků zájem o vlastní obranu, zvýšit jejich sebevědomí a dát jim základní
"pokyny", jak se bránit.
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2.6. Medializace
Tým Podnikatelských odborů jsme rozšířili o PR a Marketing manažerku, abychom mohli pravidelně
vydávat tiskové zprávy a komunikovat s médii.

2.7. 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

3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PODNIKATELSKÝCH ODBORŮ V ROCE 2018
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 2017: 130 965 Kč
příjmy 2018: 160 400 Kč
výdaje 2018: 274 600 Kč
konečný zůstatek k 31. 12. 2018: 16 765 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.
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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 9. 4. 2019.
Za Podnikatelské odbory – Unii podnikatelských a živnostenských spolků, z.s.:
Radomil Bábek, předseda výboru
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