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Preambule: 

Stát stále více reguluje podnikatelské prostředí, a tím snižuje možnosti svobodně 

podnikat. Tento proces má narůstající tendenci a nebudou-li se podnikatelé bránit, brzy 

jim stát bude diktovat i to, koho mají zaměstnávat, za jaké ceny mají prodávat či od 

koho mají nakupovat. 

Pověst podnikatelů je stále poškozována, a to nejen médii, ale dokonce i vyjadřováním  

a postoji politiků a vysokých úředníků.  

 

 

Úvod 
 

APM jsme formálně založili na konci roku 2013, ovšem činnost jsme zahájili až v červnu 

2014. Jsme tedy organizace velmi mladá. Přesto, už po těch několika měsících, může 

rada asociace předložit zprávu o své činnosti. 

 

Od počátku jsme si uvědomovali, že vstupujeme do prostředí, v kterém je přetlak 

podobných organizací, uvědomovali jsme si, že různých asociací, unií či svazů je téměř 

nepřeberné množství. To také vzbuzuje v lidech jistou nedůvěru. Často nám kladou 

podnikatelé a manažeři otázky, proč další asociace, čím se bude lišit apod.  

 

Odpovídáme, že hlavní rozdíl je v tom, že APM se bude věnovat podnikání obecně.  

 

Nebudeme se zabývat parciálními a oborovými zájmy a potřebami, ale budeme se 

zabývat základy podnikatelského prostředí, podmínkami podnikání, předpisy, které se 

týkají všech podnikatelů, bez ohledu na odbornost, obor či velikost firem. Většina 

organizací, které sdružují podnikatele, má oborové zaměření, a jsou to vesměs 

organizace, které svým oborům rozumí a umí se postarat o potřeby úzké, oborově 

vymezené skupiny svých členů. Také existuje řada organizací, které vyvíjí společenské 

aktivity, pořádají různé večeře, snídaně, plesy apod. Je dostatek organizací, které tak činí 

a dělají to dobře, proto nechceme rozšiřovat jejich řady. 

 

Asociace podnikatelů a manažerů bude pracovat na tom, aby se změnil vztah  

a chování státu k podnikatelům a aby se zlepšovala pověst podnikání u české 

veřejnosti. 

 

APM hájí zájmy svých členů. A hlavní zájmy našich členů jsou dobré jméno podnikání  

a snižování a zjednodušování byrokratické a legislativní zátěže.  

 

APM pracuje na tom, aby stát přestal přenášet své povinnosti a odpovědnost na bedra 

podnikatelů. 

 

APM chce, aby se nezvyšovaly neefektivní administrativní náklady organizací. 

 

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. 

 

 

  

 Výroční zpráva 2014 

 



 

  

 

www.asociacepm.cz 

Cíle APM pro rok 2014 
 

Cíle, které jsme si stanovili pro první rok fungování, byly relativně skromné: 

 

 Založit novou organizaci  

 APM uvést do života 

 Připravit takový program, abychom byli podnikatelům a manažerům prospěšní 

 Získat alespoň 100 členů 

 Začít hledat pro APM partnery pro naplňování cílů ve dvou hlavních oblastech 

zájmů 

 Hledat možnosti zviditelňování APM, uvést APM do veřejného prostoru 

 

Jak se nám podařilo či nikoli naplnit tyto cíle, se dá posoudit podle dále uvedených 

konkrétních vykonaných kroků. 

 

 

Činnost APM v roce 2014 
 

APM má k 31.12.2014 127 členů (78 firemních, 49 individuálních). Protože jsme 

ambiciózní organizace, nejsme zatím s tímto počtem členů spokojeni. Zvážíme-li však,  

že je to výsledek za pouhých šest měsíců fungování, dá se to považovat za přijatelné. 

 

APM je, již po několika měsících fungování, standardní organizací. Je vybavena webem 

s redakčním systémem, softwarem pro evidenci členů a automatickým přihlašováním. 

 

APM komunikuje s členy i nečleny z cílové skupiny podnikatelů a manažerů 

prostřednictvím e-mailů, a to za pomoci společnosti Everesta, s.r.o., která nám dává 

k dispozici svoje technické prostředky. 

 

APM zavedla pravidelné rozesílání zpravodaje a aktualit svým členům. 

 

Správu webu, evidenci členů, rozesílání aktualit, vkládání článků a další práce pro APM 

dělají její tajemnice. Tuto pozici zastávají dvě mladé ženy, kterým chceme za jejich práci 

poděkovat. Slečna Alžběta Bábková odvedla obrovský kus práce při stavbě webu, jeho 

vylaďování, přípravě fungování evidenčního systému členství a rozběhnutí chodu asociace 

vůbec. Od prosince tuto práci převzala slečna Jana Kunstová a je v tom radě APM velkou 

oporou. Tajemnice Alžběta Bábková se bude dále věnovat komunikaci s úřady, přípravě  

a vedení týmu dobrovolníků a stážistů a sběru informací a podnětů. 

  

Rada APM aktivně pracuje, členové rady publikují, jednají za APM a prezentují záměry 

APM. Je dobré zdůraznit, že členství v radě APM čestnou funkcí a členové rady pracují pro 

APM zdarma. 
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Konkrétní aktivity APM: 

 

Průzkum 

V létě roku 2014 uspořádala APM společně se společností Inboox, s.r.o. průzkum na téma 

Nový občanský zákoník. Jádrem průzkumu bylo zjištění postojů podnikatelů k povinnosti 

sladit zakládací dokumenty společností s NOZ. Průzkumu se zúčastnilo 758 respondentů 

a výsledky průzkumu pak byly prezentovány v médiích a veřejně dostupné na několika 

webech.  

 

Firma roku a Živnostník roku 

Soutěž FRaŽR je pro APM přirozeným spojencem, protože na této platformě se dá velmi 

dobře ukazovat, jaké je podnikání v ČR a jak mnoho je úspěšných a seriozních firem. 

Přesto, že ročník soutěže byl již v běhu, stala se APM partnerem soutěže. V třech krajích 

jsme byli členy poroty, ve všech krajích jsme se účastnili semináře s finalisty. 

 

HK ČR 

APM začala navazovat spolupráci se subjekty, které mají podobné zaměření. První volbou 

se stala HK ČR, a to nejen pro své celkem výjimečné postavení, ale především proto, že 

se změnilo vedení HK ČR a s tím se změnilo i její zaměření a atmosféra. Zdá se, že HK 

ČR by mohla být silným a účinným partnerem při dosahování cílů APM. 

APM se stala členem Legislativní sekce HK ČR (Radomil Bábek, Jan Janatka) a Sekce pro 

eliminaci byrokratické zátěže (Radomil Bábek). 

 

Prezentace na konferencích 

Protože je APM mladou organizací, využíváme každou příležitost, jak ji propagovat. 

Dostali jsme prostor na třech konferencích:  

Ostrava - Ven z krabice, Návrat selského rozumu  

Hradec Králové – Ven z krabice, Cukr a bič 

Liberec – TUL, Systémy řízení 

 

PR 

APM je třeba uvést do veřejného prostoru, proto se věnujeme publikační činnosti. Naše 

texty uveřejňujeme především na webu APM, dále na webech některých členů (Everesta, 

Eyrie, ECS Eurofinance, Inboox, BZ Company, Marketeers a dalších) a samozřejmě se 

snažíme dostat je do médií. V umisťování textů do médií je nám velmi nápomocna paní 

Jana Becková, PR manažerka VZK Group, za což jí tímto děkujeme. 

 

APM se prezentovala nebo byla zmíněna v těchto médiích: 

 Moderní řízení 

 Prosperita 

 ihned.cz 

 denik.cz 

 probyznysinfo.cz 

 prehlednezpravy.cz 

 blesk.cz 

 rádio ZET1 na vlnách BBC (2 relace) 

 magazín Právní rádce 
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Hospodaření APM v roce 2014 
 

Činnost APM by se dala popsat českým rčením „za málo peněz, hodně muziky“.  

Máme logo, CI manuál, fungující web. Pro APM pracují 2 tajemnice a 3 členové rady. 

Protože nic nejde dělat bez peněz, hradili jsme vše z vlastních, a to firemních  

či soukromých prostředků. 

 

Existujeme, jsme vidět a pracujeme, a to za tyto vynaložené prostředky: 

 

Počáteční investice: 

 

Vytvoření loga a CI manuálu ..................................................................14.000,-  

(uhradila Everesta, s.r.o., člen APM) 

 

Vizitky .................................................................................................2.500,-   

(uhradila Everesta, s.r.o., člen APM) 

 

Web ....................................................................................................10.000,-  

(zdarma vytvořila BZ Company International, s.r.o., člen APM) 

 

Marketingová analýza a strategie ...........................................................10.000,-  

(dodala zdarma Marketeers, s.r.o., člen APM) 

 

Celkem ..............................................................................................36.500,-Kč 

 

 

Průběžné náklady: 

 

Tajemnice APM (1. tajemnice, VI – XII 2014, 4000,-/měsíc) ......................28.000,-  

(hradila Everesta, s.r.o., člen APM) 

 

Tajemnice APM (2. tajemnice, prosinec 2014) ..........................................4.000,-   

(hradila Eyrie, s.r.o., člen APM) 

 

Práce PR manažerky (IX – XII 2014, 2.500,-/měsíc) .................................10.000,-    

(hradila Everesta, s.r.o., člen APM) 

  

Průzkum NOZ.......................................................................................5.000,- 

(dodala zdarma Inboox, s.r.o., člen APM) 

 

Provozní náklady (telefon, nájem, cestovné apod.) ...................................nevyčíslené 

(hradila Everesta, s.r.o., člen APM) 

 

Celkem provozní náklady ...................................................................47.000,-Kč 
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Rada APM chce tímto velice poděkovat společnostem, které hradily všechny 

potřeby a provoz asociace. Bez finančních prostředků těchto členů by nebyl chod APM 

možný. Jsou to společnosti: 

Eyrie, s.r.o. 

Inboox, s.ro. 

Marketeers, s.r.o. 

BZ Company International, s.r.o. 

 

Zvláštní poděkování patří společnosti Everesta, s.r.o. a jejímu vedení, paní Pavlíně 

Šlajsové a panu Ladislavu Bučkovi, protože tato společnost nesla převážnou tíhu 

financování APM. 

 

Děkujeme. 

 

 

Plán na rok 2015 
 

Rok 2015 bude rokem, kdy APM rozběhne na plno program podpory dobrého jména 

podnikání a začne kontrolovat stát v oblastech a aktivitách, které ovlivňují podnikání. 

 

Strategické cíle APM: 

 Změna chování státu k podnikatelům 

 Vytváření koalice pro ochranu podnikání 

 Revize předpisů obecně platných pro podnikání 

 Vytvoření nástrojů pro zvyšování dobrého jména podnikání 

 

Cíle 2015: 

 Získat alespoň 300 nových členů 

 Zmapovat zásadní předpisy, které ovlivňují podnikání 

 Zmapovat zdroje legislativních námětů a návrhů 

 Vyhledat poslance, kteří se budou zasazovat o zájmy podnikatelů 

 Vytvořit databázi kontaktů na státní správu – zdroj informací 

 Vybudovat tým spolupracovníků – dobrovolníků a stážistů z řad studentů 

 Prohloubit spolupráci s HKČR 

 Navázat spolupráci s dalšími podnikatelskými spolky 

 Přizvat alespoň 10 členů k aktivní práci v APM 

 Vytvořit zdroje příjmů, které pokryjí chod APM 

 Alespoň 1x měsíčně publikovat „příběh firmy“ – pozitivní příklady podnikání 

 Realizovat dva průzkumy názorů a potřeb podnikatelů a manažerů  

 

Finanční plán 2015: 

Pro rok 2015 neočekáváme a neplánujeme žádné investice. Budeme muset zajistit 

prostředky, kterými budeme krýt provozní výdaje asociace.  

Jako na první pohled nejjednodušší zdroj příjmu se nabízí vypsání členských příspěvků. 

Je to však tak administrativně náročné a nejisté, že tento nástroj nebudeme využívat. 
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Pro krytí provozních nákladů budeme oslovovat členy, ale i nečleny a žádat je  

o dobrovolný příspěvek na činnost. Jako variantu příspěvku nabídneme členům umístění 

reklamy na web APM. 

Proto, aby hospodaření APM bylo zcela průhledné, byl vytvořen transparentní účet. Číslo 

účtu bude zveřejněno na webu APM a každý do něj bude moci nahlížet. Ke všem 

finančním transakcím bude používán pouze tento účet. 

 

Plán rozpočtu na rok 2015: 

 

Práce týmu APM (2 tajemnice) 8000,-/měs ..............................................96000,- 

 

Vedení účetnictví, vedení účtu apod. .......................................................12000,- 

 

PR ......................................................................................................30000,- 

 

Propagační materiály, tisk .....................................................................12000,- 

 

Průzkumy ............................................................................................10000,- 

 

Celkem ..............................................................................................160000,-Kč 

 

 

Jsme rozhodnuti nevypisovat členské příspěvky a ponechat členství v APM nadále 

zdarma. Hlavním důvodem je vysoká pracnost evidence a urgování členských příspěvků, 

jak ukazují zkušenosti z většiny spolků. 

 

Na provoz a základní služby APM pro rok 2015 bude potřeba asi 160000,-Kč. 

 

Prostředky na pokrytí potřeb APM chceme získávat dobrovolnými příspěvky členů  

a poskytnutím reklamního prostoru na webu APM. 

O dobrovolné příspěvky požádáme členy APM, a možná trochu optimisticky očekáváme, 

že se najde alespoň několik členů, kteří rádi podpoří svou asociaci několika tisíci 

korunami. 

Reklamní prostor na webu APM je spíše symbolickou protihodnotou větších příspěvků. 

Všechny přijaté peníze budou na transparentním účtu, který je již zřízen a během 

několika dní bude otevřen veřejnosti. Na tomto účtu budou vidět veškeré pohyby peněz 

APM. 

 

V Praze dne 6.1.2015 

 

Rada Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.: 

 

Radomil Bábek, předseda asociace 

Iva Sehnalová, místopředsedkyně rady 

Jan Janatka, člen rady 

 


