Výroční zpráva APM – rok 2017
Vážení členové APM,
je za námi rok 2017, čtvrtý rok působení našeho spolku, naší Asociace podnikatelů a
manažerů, z.s. Podíváme-li se do Výroční zprávy za rok 2016, tak hned v jejím úvodu
nalezneme toto prohlášení: ,,…máme v plánu existovat a pracovat tak dlouho, dokud se
nezačnou poměry v České republice lepšit, dokud se nezačne stát chovat k podnikatelům a
živnostníkům s respektem.“ Tento plán se snažíme plnit. A bohužel se jej budeme muset
snažit plnit i nadále, neboť stát se stále k podnikatelům a živnostníkům nechová s respektem,
nýbrž s despektem, pohrdáním a opovržením. Na přístupu české vládní garnitury k drobným
podnikatelům a živnostníkům se za uplynulý rok nic nezměnilo. Logicky se tak nemůže změnit
ani náš cíl a naše snažení ani způsoby, kterými se snažíme dosáhnout kýženého. V podstatě
jsme pouze byli vládními představiteli utvrzeni v tom, že není důležité, co chtějí podnikatelé,
ale co chce stát.
Úvod
Asociace podnikatelů a manažerů má za cíl změnu vztahu a chování
státu k podnikatelům a zlepšení pověsti podnikání u české veřejnosti a poskytuje svým členům
možnost vzdělávání a rozvoje.
APM hájí zájmy svých členů. Hlavní zájmy našich členů jsou dobré jméno podnikání a snižování
a zjednodušování byrokratické a legislativní zátěže.
Ø APM bude vyhledávat a zveřejňovat dobré příklady podnikání, bude veřejně
podporovat myšlenku společenské potřebnosti podnikání.
Ø APM pracuje na tom, aby stát přestal přenášet své povinnosti a odpovědnost na bedra
podnikatelů.
Ø APM chce, aby se nezvyšovaly neefektivní administrativní náklady organizací.
Ø APM se zasazuje za to, aby se manažeři mohli věnovat řízení firem a nemuseli se
přitom bát, jaký předpis zase porušili, aniž by jej v té změti pravidel byli schopni
zaregistrovat.
Ø APM má dvě hlavní oblasti, kterým se věnuje:
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I. Dobré jméno podnikání a svobodné a přehledné podnikatelské prostředí
II. Vzdělávání podnikatelů
Výroční zpráva, kterou Vám předkládáme, je shrnutím naší roční práce.
Touto zprávou Vám chceme oznámit:
1. Co jsme v uplynulém roce udělali
2. + 3. Co se nám daří a nedaří (srovnání s plánem činnosti na rok 2017)
4. Co plánujeme
5. Hospodaření APM – výsledky a plány

1. CO JSME UDĚLALI
Nadále pro nás bylo zásadním tématem EET, ale věnovali jsme se samozřejmě i dalším
tématům, ze kterých můžeme jmenovat například systém státních kontrol, GDPR nebo
kontrolní hlášení. Nejen my, ale také spousta jiných podnikatelských spolků proti paskvilu
v podobě zákona o evidenci tržeb dlouhodobě vystupuje. Bohužel si před našimi hlasy koaliční
pánové a koaliční dámy cíleně zacpávají uši. Nechtějí slyšet naše připomínky, nechtějí
naslouchat
potřebám podnikatelů, mají svou pravdu a přes tu, jak se říká, nejede vlak.
Jak proti EET vystupovala APM?

V březnu 2017 začala druhá vlna EET, v rámci které nabyli evidenční povinnosti
velkoobchodníci i maloobchodníci s:
a) motorovými vozidly (kromě motocyklů)
b) díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů)
c) motocykly, jejich díly a příslušenstvím
V prosinci přišla z Brna dobrá zpráva. Ústavní soud zrušil plánovaný náběh třetí a čtvrté vlny
elektronické evidence tržeb, v rámci kterých měli mít povinnosti elektronické evidence také
například provozovatelé vybraných řemesel a výrobních činností, právníci či účetní. Tyto vlny
měly „naběhnout“ 1. března, resp. 1. června. Po prosincovém verdiktu Ústavního soudu
ovšem není jasné, kdy a zda vůbec někdy tyto dvě zbylé vlny EET proběhnou. Domníváme se,
že právě tento zásah Ústavního soudu prokazuje, jak nedomyšleným a nedokonalým právním
předpisem zákon o evidenci tržeb je.
Předseda APM Radomil Bábek po celý rok proti EET jménem APM aktivně vystupoval, vydali
jsme několik veřejně dostupných článků na toto téma, sešli jsme se s horlivými zastánci

kontakty

▪ tel.
▪ web

www.asociacepm.cz

Kancelář asociace
Opletalova 919/5
110 00 Praha 1

Sídlo asociace
Mimoňská 3223
470 01 Česká Lípa

elektronické evidence a snažili jsme se jim vyvrátit jejich mylnou představu o dokonalosti EET.
31. ledna 2017 vydal pan Bábek jeden ze svých článků pod názvem „EET: Divadlo náměstkyně
Schillerové“, ve kterém poukázal na určité zásadní nesrovnalosti ve výpočtech náměstkyně a
dnešní ministryně financí Aleny Schillerové.
Dále Radomil Bábek proti EET veřejně vystoupil na začátku března v Pressklubu rádia
Frekvence 1 nebo také v červenci na veřejném slyšení v Senátu České republiky.
Samozřejmě jsme se věnovali také jiným tématům:
- publikační činnost à vydali jsme téměř 20 vlastních článků podepsaných Asociací
podnikatelů a manažerů, ať už publikovaných na webu APM, nebo na webech
spolupracujících organizací a společností.
- v těchto článcích jsme reflektovali aktuální dění na politické scéně i reálné dopady
politiky na život podnikatelů.
- spolupráce s jinými subjekty à po celý rok jsme aktivně spolupracovali se Stranou
soukromníků České republiky, které jsme taktéž vyjádřili podporu ve volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, s Občanskou demokratickou
stranou, s TOP 09, s Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou, se skupinou
AUVA a mnohými dalšími.
- demonstrace: 25. února jsme uspořádali demonstraci na Václavském náměstí, která
nesla název „Vrchnost a papaláši? Už jsou tady zase!“, jejímž předmětem byly mimo
jiné stále více okrajovaná svoboda (nejen) podnikatelů, zákazy, příkazy a regulace,
kterými vlády České republiky v posledních letech bohužel vůbec nešetří.
Demonstrovalo se také pro EET či proti budování socialismu.
- Český rozhlas: na začátku března byl pozván Radomil Bábek do Českého rozhlasu, kde
s ministryní Marksovou polemizoval na téma návratu žen do zaměstnání po rodičovské
dovolení.
- Andrej Babiš: opakovaně jsme upozorňovali na nevhodné a nebezpečné počínání
tehdejšího ministra financí a dnešního předsedy vlády Andreje Babiše a na stejně
nevhodné postupy Finanční správy vůči kontrolovaným subjektům.
- investiční pobídky: Dalším velkým tématem, kterému jsme se v průběhu roku věnovali,
byly investiční pobídky, kterými zcela prokazatelným způsobem český stát podporuje
zahraniční korporace na úkor českých středních a drobných podnikatelů. Na toto téma
jsme vydali ve spolupráci s Centrem pro občanské svobody hned několik článků a
zorganizovali jsme anketu, jejíž výsledky jsme zveřejnili na webu APM. Radomil Bábek
zároveň publikoval své články týkající se nespravedlnosti investičních pobídek také na
spolupracujících webech (např. echo24.cz).
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výroky politiků: v průběhu roku APM aktivně reflektovala nepravdivé a zavádějící
výroky českých politiků, kteří nevybíravým způsobem a neoprávněně útočili na
podnikatele – vzpomeňme například:
a) výrok předsedy Senátu Milana Štěcha o nízkých odvodech podnikatelů na zdravotní
a sociální pojištění
b) výroky tehdejšího ministra financí Andreje Babiše, dehonestující podnikatelskou
obec a přisuzující nálepku „zloděj“ prakticky všem podnikatelům, poctivým i
nepoctivým – výroky Andreje Babiše byly považovány v podnikatelské obci za tak
závažné a tak manipulativní, že se spolupracující spolek Podnikatelské odbory
s podporou APM rozhodl podat na Andreje Babiše trestní oznámení pro podezření ze
spáchání trestného činu podněcování nenávisti vůči skupině osob
c) výrok tehdejšího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka o tom, že podnikatelé jsou
darebáci a příživníci
Dobrý byznys: Radomil Bábek se jménem APM zúčastnil v září pořadu „Dobrý byznys“
na Seznamu, kde hovořil zejména o tématu minimální mzdy, o podmínkách podnikání
v ČR či o elektronické evidenci tržeb.
Demonstrace skupiny AUVA: na konci září se APM zúčastnila demonstrace skupiny
AUVA proti Andreji Babišovi, na které vystoupil se svým projevem Radomil Bábek,
který hovořil mimo jiné o trvající hrozbě ztráty demokracie a svobody a o důvodech,
které vedou Andreje Babiše k touze po moci.
Duel na Seznamu: v listopadu se zúčastnil Radomil Bábek jménem APM duelu na
Seznamu, ve kterém se mu postavila Marta Nováková ze Svazu obchodu a cestovního
ruchu ČR, zastánkyně EET, která by sice z logiky věci měla hájit zájmy podnikatelů, leč
tak k překvapení všech nečiní.

2. CO SE NÁM PODAŘILO
V roce 2017 bylo naším cílem pokračování v podpoře dobrého jména podnikání, neustávající
kontrola státu v oblastech a aktivitách, které podnikání ovlivňují. Našimi konkrétními cíli bylo:
- zlepšení chování státu k podnikatelům
- zabránění růstu státní moci na úkor svobody podnikání
- spolupráce s dalšími spolky s obdobnými předměty činnosti
- vytváření nástrojů na zvyšování dobrého jména podnikání
Tyto konkrétní cíle jsme plnili a činnost APM to i v roce 2017 potvrzovala.
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Cíle, které jsme si stanovili pro tok 2017 a které jsme splnili
a) Organizování a svolávání demonstrací proti zásahům státu do podnikání
- tento cíl jsme bez dalšího splnili, což dokazují demonstrace, které jsme ať už sami
zorganizovali, nebo kterých jsme se aktivně zúčastnili a které jsou zmíněny v předchozích
částech této výroční zprávy
b) Práce na rozběhnutí Podnikatelských odborů
- tento cíl nás stál opravdu spoustu sil, protože jsme si jej vymezili jako jeden z prioritních a šli
jsme si odhodlaně za splněním tohoto cíle
- Podnikatelské odbory stabilně rostou a jejich hlas je čím dál tím více na veřejnosti slyšet,
proto jsme pevně přesvědčeni, že tento cíl jsme taktéž splnili
c) Udržování přehledu v oblasti právních předpisů, které ovlivňují podnikání
- základní přehled samozřejmě udržujeme, sledujeme plánované změny, informuje o nich a
jsme přesvědčeni, že svou práci v této oblasti odvádíme dobře, nicméně víme, že určité
mezery zde máme, proto si zkvalitnění naší práce v této oblasti klademe jako jeden z cílů pro
rok 2018
d) Spolupráce s politiky, kteří se zasazují o zájmy politiků
- naše vzájemná spolupráce se Stranou soukromníků České republiky i jinými politickými
subjekty trvala po celý rok a věříme, že bude trvat i nadále
e) Navázání spolupráce s dalšími podnikatelskými spolky
- s některými spolky, a není jich málo, již spolupracujeme, ale bohužel ne všechny
podnikatelské spolky hájí zájmy podnikatelů, s takovými spolky nespolupracujeme, nicméně
diskuzi s nimi se samozřejmě nebráníme (Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního
ruchu ad.)

3. CO SE NÁM NEPODAŘILO
a) Práce s týmem spolupracovníků – dobrovolníků a stážistů z řad studentů
- rádi bychom na tomto principu činnost APM vystavili, neboť, jak je všeobecně známo, více
hlav více ví, nicméně přiznáváme, že tento cíl se nám prozatím naplnit nepodařilo
- spolupracujeme samozřejmě s externími spolupracovníky, ale rádi bychom vytvořili širší
okruh nadšených lidí, kteří se budou stabilně a dlouhodobě na činnosti APM podílet
b) Přizvání dalších členů APM k aktivní práci
- tento cíl jsme bohužel nesplnili, proto si jej klademe za prioritní cíl v roce 2018 - další aktivní
členy jsme hledali, nicméně neúspěšně, neboť dnes je čas velmi drahocenný pro každého,
nicméně i přesto ve snahách v této oblasti budeme i nadále pokračovat
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4. CO PLÁNUJEME?
V roce 2018 nezměníme nic na našich postojích k vládě, která nerespektuje zájmy a potřeby
podnikatelů. Co bychom ale rádi změnili, je prezentace APM navenek. Protestní část činnosti
je již plně v kompetenci Podnikatelských odborů, proto se APM může více zaměřit na
vzdělávací a osvětovou činnost pro podnikatele, spočívající v nabídce školení pro členy APM,
ať už zcela zdarma, nebo za zvýhodněných podmínek, nebo také v pravidelných schůzkách
členů APM s námi a s osobnostmi z praxe.
Témata a činnosti, kterými se bude APM v roce 2018 zabývat především:
- Elektronická evidence tržeb – (ne)fungování 1. a 2. vlny a Ústavním soudem zrušený
náběh 3. a 4. vlny
- Kontrolní hlášení DPH
- Ochrana osobních údajů ve světle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) a jeho dopad na drobné a střední podniky
- Omezování svobody podnikání
- Setkávání členů APM s osobnostmi z praxe
- Odborná školení pro členy APM zcela zdarma či za zvýhodněných podmínek
- Pokusíme se spustit právní poradnu pro členy APM ve spolupráci s externími
advokátními kancelářemi
- Monitoring legislativy, týkající se podnikání
- Přizvání dalších členů k účasti na činnosti APM
- Rozšíření okruhu osob, podílejících se na činnosti APM
- Rozšíření členské základny

5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ APM V ROCE 2017
Hospodaření APM může každý člen sledovat na transparentním účtu ČSOB ZDE.
V roce 2017 se na hospodaření APM podíleli nově také její členové, a to sice v podobě
symbolických členských příspěvků ve výši 500 Kč v případě jednotlivce a 1.500 Kč v případě
firemního členství. Tyto základní finanční injekce pomáhají APM financovat náklady na její
činnost a jsou pro asociaci životně důležité.
Kromě členských příspěvků tvořily příjem APM také dary, za které všem dárcům velmi
děkujeme. Konkrétně APM finančně podpořili:
- Petr Jurka (1.000 Kč)
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Roman Hájek (1.000 Kč)
Alois Sečkár (1.000 Kč)
Pavel Chumlen (1.000 Kč)
paní Červenková (200 Kč)
Pavel Valenta (750 Kč)
Petr Keller (60.000 Kč)
Jan Janatka (30.000 Kč)
Lenka Špringlová (30.000 Kč)

Příjmy a výdaje v roce 2017
1. Příjmy v roce APM dosáhly výše 174.329,98 Kč
- příjmy v roce 2017 tvořily především výše zmíněné finanční dary a členské příspěvky
2. Výdaje APM dosáhly výše 57.810 Kč
- výdaje byly tvořeny především odměnou za práci tajemnic, resp. tajemníka APM a
bankovními poplatky
- podstatnou část výdajů, nezahrnutých ve výše uvedené částce, hradily společnosti
skupiny VZK Group, a to sice ve formě poskytování nefinanční podpory v hodnotě
120.000 Kč – 150.000 Kč (tisk materiálů, grafické práce, pronájmy, technika, telefony,
účetní práce, marketing, web atd.)
Finanční plán na rok 2018
Plánované příjmy:
- členské příspěvky (dle počtu členů) – cca 300.000 Kč
Plánované výdaje:
- práce týmu APM – tajemník/tajemnice + případní stážisté……. 15.000 Kč/měsíčně à
180 000 Kč
- vedení účetnictví, vedení účtu apod. à 10.000 Kč
- propagační materiály, tisk, vzdělávací brožury à 20.000 Kč
- vzdělávací činnost, hrazení lektorů í a externí spolupráce à 70.000 Kč
- CELKEM à 280.000 Kč

V Praze dne 4.2.2018
Rada Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.
Radomil Bábek, předseda asociace
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