Výroční zpráva APM – za rok 2015
Vážení členové APM,
máme za sebou první celý rok naší činnosti. Ačkoli jsme asociace malá počtem členů,
získali jsme si jméno a troufneme si tvrdit, že i respekt. Jsme vidět v médiích a jednají
s námi politici. Zdá se, že nás ti i oni chápou jako rovnocenné partnery.
Tímto
1.
2.
3.

resumé Vás chceme seznámit s tím:
Co jsme zatím udělali
Co se nám daří a nedaří (srovnání s plánem činnosti na rok 2015)
Co dál

1. Co jsme udělali
Začátkem minulého roku jsme Vám rozeslali dokument APM:Strategie2015. Plány a
záměry v něm obsažené se snažíme naplňovat, a jak se nám to daří, posoudíte sami.
Hned na začátku února, přesně 5. 2. 2015, nám stát předložil výzvu, kterou jsme
nemohli opomenout. V poště nám přistál návrh zákona o evidenci tržeb. Po jeho
podrobném prostudování jsme došli k závěru, že se tomuto tématu musíme naplno
věnovat, i když to bude znamenat odsunutí jiných důležitých aktivit. A tak se tedy již
téměř rok věnujeme EET. Jak a s jakými výsledky, to jistě sledujete a vyhodnocujete.
EET však není jediné téma, kterému se věnujeme, byť to tak navenek může vypadat.
Posuďte sami:


Připomínkovali jsme novelu zákona o střetu zájmů a máme k němu připravenou
novou koncepci.



Pracujeme s poslankyní Helenou Langšádlovou (TOP09) na přípravě novely
živnostenského zákona a s ním spojené jednotné a zjednodušené kontroly pro
mikropodniky.



Začali jsme se zabývat dobou pracovní neschopnosti, kterou platí zaměstnavatelé.
Především se v této souvislosti soustředíme na fakt, že jediným opatřením
z původního reformního balíčku zůstalo to, že první dva týdny pracovní
neschopnosti hradí zaměstnancům zaměstnavatel.



Připravujeme případy nerovnosti vztahu stát – podnikatel. O těchto tématech
jsme již začali jednat se senátorem Václavem Láskou (SZ), a vybrali konkrétní
kauzu, kterou se společně budeme zabývat - problém zadávání práce Českým
statistickým úřadem podnikatelům. Do budoucna bychom se také rádi věnovali
případům placených služeb ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a
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státní zkušebnictví) a nerovnosti výpočtu důchodů pro OSVČ v srovnání se
zaměstnanci.


Začali jsme posílat státu žádosti o informace a stížnosti na jednání vysokých
státních úředníků. Stěžovali jsme si například na výroky náměstků ministerstva
financí týkající se doby odezvy v systému EET, které byly v přímém rozporu se
zněním zákona, nebo na podobu elektronického formuláře přiznání k DPH, který
již více než rok není uveden do souladu s novenou zákona o DPH a způsobuje
časové i finanční náklady soukromých osob, a v této souvislosti také na chování
generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka kvůli jeho výrokům.



Nominovali jsme ve spolupráci se společností Everesta, s.r.o. firmy do soutěže
Firma roku a předseda APM byl členem celostátní poroty této soutěže.



Nominovali jsme a zúčastnili jsme se vyhlášení Absurdity roku.



Publikujeme v: Echo24, Roklen24, Živnostenské listy, Podnikatel.cz, Česká justice,
Parlamentní listy, Hospodářské noviny, Ekonom, Svobodné fórum, Ostravaonline.cz, Hlídací pes, Dobrý info a další.



Naše názory podporujeme i vystoupeními v audiovizuálních médiích, jako jsou
Česká televize, Český rozhlas, TIP rádio, DVTV a vlastním videožurnálem. Za
vytvoření série videí s vyjádřeními pana Bábka k jednotlivým problémům EET
děkujeme panu Luhanovi a Žijurád Multimedia.



Předseda APM pan Radomil Bábek vystoupil na řadě ekonomicky zaměřených
konferencí, kde měl příležitost prezentovat naši asociaci či sdělit a vysvětlit své
argumenty proti zavedení EET.



Navázali jsme spolupráci s dalšími podnikatelskými spolky – s Asociací
soukromého zemědělství, Sdružením podnikatelů a živnostníků ČR, OHK Jablonec
nad Nisou, Asociací farmářských tržišť, PRO-BIO svazem a Sdružením pražských
podnikatelů a živnostníků ČR. Společně jsme podali výzvu poslancům k odmítnutí
a vládě ke stažení zákona o EET. Ačkoli nebyla vyslyšena, pokládáme za důležité,
že se tyto organizace, které zastupují velké množství podnikatelských subjektů,
spojily a vyjádřily nesouhlas se zavedením EET. Všem zmíněným asociacím tímto
děkujeme za spolupráci.



Vytvořili jsme průzkumy názorů podnikatelské veřejnosti. První z nich jsme
zaměřili na prvky českého právního prostředí, které podnikatelé považují za
nejproblematičtější a nejvíce zatěžující.
Ptali jsme se také, jaký je Váš názor na návrh novely živnostenského zákona,
který by přinesl jednotnou kontrolu mikropodniků.
Za realizaci anket děkujeme společnosti Inboox CZ.
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2. Co se nám daří a nedaří – jak plníme roční plán
Pro srovnání zde uvádíme výtah z plánu činností na rok 2015, který komentujeme:

Plán na rok 2015
Abychom dosáhli cílů, které jsme si stanovili, musíme vyvíjet činnost, která k nim
povede:
 Získáme alespoň 300 nových členů
Tento cíl se nám splnit nepodařilo, protože k dnešnímu dni (29. 1.) máme 219 členů.
Zcela jistě se neobejdeme bez pomoci Vaší, tedy stávajících členů. Potřebujeme růst,
abychom byli státu stále silnějším partnerem. Proto potřebujeme, abyste i vy, členové,
náborovali nové lidi a firmy do naší asociace.
Zmapujeme zásadní předpisy, které ovlivňují podnikání
To jsme udělali, byť prostředí předpisů ovlivňujících podnikání je tak složité, že stále
máme v tomto ohledu co dělat.
Zmapujeme zdroje legislativních námětů a návrhů
Legislativní proces jsme zmapovali a víme, kdy je třeba do něj vstoupit a jaké jsou naše
možnosti
Vyhledáme poslance, kteří by se mohli zasazovat o zájmy podnikatelů
Sešli jsme se, především nad tématem EET, s řadou poslanců a senátorů. Nejbližší
jednání vedeme s poslanci Langšádlovou (TOP09), Beznoskou, Stanjurou a Fišerovou
(všichni ODS) a senátory Vystrčilem a Zemanem (oba ODS) a senátorem Láskou (SZ).
Připravujeme setkání s poslancem Tesařem (TOP09). Vstoupili jsme před poslaneckými
kluby Úsvit přímé demokracie a TOP09, vždy s informacemi o EET a argumenty proti
jejímu přijetí. Z koaličních poslanců se nám podařilo setkat jen s poslancem Klaškou
(KDU – ČSL), který však je zpravodajem pro návrh zákona o EET, a poslancem Votavou
(ČSSD), předsedou rozpočtového výboru.
Podporu našim aktivitám nabízí tisková a mediální oddělení jak ODS, tak i TOP09.
Spolupracujeme také se Stranou svobodných občanů a Stranou soukromníků ČR.
Předseda APM pan Bábek také vystoupil před rozpočtovým výborem PS PČR, aby se
vyjádřil k návrhu zákona o evidenci tržeb.
Z našich aktivit je zřejmé, že se neorientujeme politicky, ale věcně. Hledáme vždy
podporu pro zájmy podnikatelů a manažerů, a to napříč politickým spektrem.
Vybudujeme tým spolupracovníků – dobrovolníků a stážistů z řad studentů
Během roku jsme přijali pomocnou ruku šesti vysokoškolských studentů, kteří nám
pomáhají s dílčími úkoly při naší práci, a tvoří tzv. analytický tým. Máme tak možnost
využít jejich znalostí z oboru práva (2 studentky z Právnické fakulty UK v Praze),
ekonomie (1 student fakulty managementu VŠE) a politologie (3 studenti Filozofické
fakulty UHK, obor politologie).
Pomoc je nám nabízena také z řad členů APM. Dělíte se s námi o své cenné zkušenosti
z různých oblastí.
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Prohloubíme spolupráci s HK ČR
Spolupráce s HKČR funguje velmi rozporuplně. Naši členové nás zastupují v třech sekcích
HKČR, a to v Sekci legislativní, Sekci pro eliminaci byrokratické zátěže podnikatelů a
v Sekci pro vzdělávání. V těchto sekcích jsme aktivní a jsou pro nás i zdrojem informací.
Zatímco spolupráce s výkonnou strukturou HKČR, některými OHK a některými lidmi
z představenstva HKČR se daří, zcela opačný je náš vztah s prezidentem HKČR, panem
Vladimírem Dlouhým. Jeho postoj k EET, jasná podpora zájmů státu a ignorování
oprávněných zájmů podnikatelů je podle nás tak do očí bijícím nesouladem s jeho funkcí,
že považujeme za naši povinnost podrobit jeho postoje a konání kritice. Což on nelibě
nese.
Navážeme spolupráci s dalšími podnikatelskými spolky
Jak je již uvedeno výše, navázali jsme spolupráci s Asociací soukromého zemědělství,
Sdružením podnikatelů a živnostníků ČR, OHK Jablonec nad Nisou, Asociací farmářských
tržišť, PRO-BIO svazem, Sdružením pražských podnikatelů a živnostníků ČR a také
Asociací energetických manažerů. Myslíme si, že je třeba, aby se značně rozdrobené
prostředí podnikatelských organizací více sjednotilo. Ex unitate vires - v jednotě je síla.
•Zřídili jsme transparentní účet, aby prostředky a hospodaření asociace bylo pod
veřejnou kontrolou.

3. Co dál
Plán na rok 2016
V roce 2016 budeme dále pokračovat v podpoře dobrého jména podnikání a budeme
i nadále kontrolovat stát v oblastech a aktivitách, které podnikání ovlivňují. Naše
strategické cíle zůstávají stejné:





Zlepšovat chování státu k podnikatelům
Bránit růstu státní moci na úkor svobody podnikání
Vytváření koalice pro podnikání
Vytvářet nástroje a spolupracovat s jinými organizacemi na zvyšování dobrého
jména podnikání

Cíle 2015:
Získat alespoň 300 nových členů
Udržovat přehled v oblasti právních předpisů, které ovlivňují podnikání
Spolupracovat s politiky, kteří se zasazují o zájmy podnikatelů
Pracovat s týmem spolupracovníků – dobrovolníků a stážistů z řad studentů
Prohloubit spolupráci s dalšími podnikatelskými spolky a pokusit se ji formalizovat
Přizvat alespoň 10 členů k aktivní práci v APM
Vytvořit zdroje příjmů, které pokryjí chod APM
Realizovat další průzkumy názorů a potřeb podnikatelů a manažerů
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Témata, kterými se bude APM v roce 2016 zabývat především:
elektronická evidence tržeb
jednotná kontrola pro mikropodniky
zákon na ochranu oznamovatelů nekalého jednání = zákon na ochranu udavačů
úhrada nemocenské státem, ne zaměstnavatelem
zákon o střetu zájmů
omezení rozhodování o vlastních firmách (ZOK)
omezení vlastnických práv (ZOK)
kontrolní hlášení DPH
platba DPH z přijatých peněz

Zpráva o hospodaření APM v roce 2015
Nepodařilo se vytvořit prostředky na chod APM z dobrovolných příspěvků.
Prvním příjmem asociace v roce 2015 byla odměna předsedy APM pana Radomila Bábka
ve výši 2.000,- Kč za napsání článku. Celou částku pan Bábek věnoval asociaci. Stejně
tomu bylo i v případě odměny za příspěvek do časopisu DentalCare České stomatologické
akademie, jež zaslala na účet APM částku 1.028,- Kč.
Jediným dobrovolným přispěvatelem byl pan Michal Matura, který APM poslal částku ve
výši 5.000,- Kč.
Spotřebu a náklady na práci APM tak kryly téměř v plné míře společnosti Everesta, s.r.o,
Inboox CZ, s.r.o. a VZK Group, s.r.o.

Porovnání finančního plánu se skutečností:
Práce týmu APM (2 tajemnice) 8000,-/měs………………………………….. 96000,Vedení účetnictví, vedení účtu apod..……………………………………………….10000,Propagační materiály, tisk………………………………………………………………..10000,Tyto položky nemusela asociace hradit, protože tyto služby nám bezplatně poskytla
společnost Everesta, člen APM.
Skutečnost………………………………………………………………………………………………… 0,PR …………………………………….……………………………………………………………… 30000,Tento náklad nevznikl, protože jsme veškeré PR realizovali vlastními silami.
Skutečnost……………………………………………………………………………………………… 0,Průzkumy…………………………………………………………………………………………..10000,Průzkumy připravila pro APM zdarma společnost Inboox, člen APM.
Skutečnost……………………………………………………………………………………………… 0,Oproti finančnímu plánu na rok 2015 jsme ve skutečnosti navíc vynaložili částku 1.673,Kč za výrobu reklamního rollupu.
Členové rady APM pracovali bez nároku na odměnu a náklady, spojené s prací pro APM
hradili ze svých soukromých prostředků.
Celkem
Plán ………………………………………….……………………………..156000,Skutečnost…………………………………………………………………………………… 1.673,- Kč
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Finanční plán 2016
Pro rok 2016 opět neplánujeme žádné investice. Budeme muset zajistit prostředky,
kterými budeme krýt provozní výdaje asociace. Stav, kdy jen několik firem hradí celý
provoz APM je dlouhodobě neudržitelný a je třeba jej změnit.
Pro krytí provozních nákladů budeme dále oslovovat členy, ale i nečleny a žádat je o
dobrovolný příspěvek na činnost. Jako variantu příspěvku nabídneme členům umístění
reklamy na web APM.
Pro to, aby hospodaření APM bylo zcela průhledné, byl vytvořen transparentní účet. Číslo
účtu jsme zveřejnili a ke všem finančním transakcím bude používán pouze tento účet.

Plán rozpočtu na rok 2016:
Práce týmu APM (2 tajemnice) 8000,-/měs………………….………….. 96000,- Kč
Vedení účetnictví, vedení účtu apod.………………………………………….10000,- Kč
PR ……………………………………………………………………………………………… 30000,- Kč
Propagační materiály, tisk…………………………………………………………..10000,- Kč
Průzkumy…..………………………………………………………………………………..10000,- Kč
Práce členů rady APM……………………………………………………………………………0,- Kč
Celkem………………………………………………………………….156000,- Kč

V Praze dne 29.1.2016
Rada Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.:
Radomil Bábek, předseda asociace
Iva Sehnalová, místopředsedkyně rady
Jan Janatka, člen rady
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