Jihočeský

PhDr. Jaromír
Procházka

Ať o podpoře
kultury rozhodují
i lidé

Spolky a sdružení. To je základ
naší kultury. Tam má směřovat
hlavní podpora státu.
Chceme chránit hmotné i nehmotné odkazy našich předků vytvářející podobu naší země, všech jejích
regionů. K tomu je ale potřeba,
aby stát změnil svůj přístup
k podpoře živé, tedy z iniciativ spolků a sdružení vyvěrající
kultury. Drtivá většina peněz z rozpočtu ministerstva kultury
směřuje do jeho příspěvkových organizací. Mimo tyto oficiální
struktury, tedy mezi lidi, jde jen zlomek prostředků. V případě
krajů je to podobné.
Co s tím udělají Soukromníci?
Umožníme daňovou asignaci jako podporu místní spolkové činnosti.

Karlovarský

Petr Jurča

Obnovíme
zdravou ekonomickou
soutěž

Nejlepší podpora podnikání?
Čím méně toho stát bude dělat,
tím lépe pro všechny.
Stát, potažmo Evropská unie, vyberou od všech podnikatelů peníze, naházejí je na hromadu a pak
intenzivně přemýšlí nad tím, jak
alespoň část peněz vrátit firmám
zpět – a chlubit se tak tím, že podporují podnikání. Kvůli tomu
vznikají otřesné molochy v podobě úřadů jednotlivých dotačních programů, které velkou část peněz spotřebují na svůj
provoz. A to, co zůstane, pak přerozdělí mezi několik firem,
které tím zvýhodní před ostatními. Než takto, to raději nic.
Co s tím udělají Soukromníci?
Obnovíme zdravou soutěž, kterou neničí netransparentní
přerozdělování dotací.

Moravskoslezský

Ing. Ivo
Brauner

Stát musí
přestat bobtnat

Když se daří, dluhy se nedělají,
ale splácí. Proč to nechápe naše
vláda?
Navzdory současné vládě se
naší ekonomice, tažené exportem a spotřebou domácností,
daří. Ruku v ruce s tím jdou nižší
náklady na sociální dávky pro lidi
bez práce a vyšší výnosy z daní. Ideální čas splácet staré
závazky. Naši ministři ale mají jiný názor a místo toho dál
pokračují v zadlužování země ve stylu po nás potopa. Vždyť
jejich dluhy to nejsou. Stejně to nakonec všechno zaplatí
občané a firmy ze svých daní…

jak to vidí
soukromníci

Co s tím udělají Soukromníci?
Zabráníme nesmyslnému plýtvání a utrácení na bobtnajících ministerstvech.

Zlínský

Ivo Valenta

Pojďme do toho,
nikdo to za nás
neudělá

Sedět doma v koutě a nadávat
nic neřeší. Nebojme se něco
dělat.
Dříve jsem si myslel, že stát hází
klacky pod nohy pouze mně
a mému podnikání. Teprve když
jsem se rozhodl kandidovat do Senátu, pochopil jsem, že stejně se
chová ke všem aktivním a pracovitým lidem – nechává si
60 procent z ceny práce zaměstnanců a doslova parazituje
na schopnosti malých a středních firem. A kraj? Ten se chová
jako další ministerstvo a od rána do večera jen přerozděluje
peníze z daní. Občan je i v tomto případě až na posledním
místě.

Soukromníci jdou
do krajských voleb
7. a 8. října 2016
Pokud to vidíte
stejně, pojďte do
toho s námi.

Co s tím udělají Soukromníci?
Stát i kraj mají sloužit občanům. Pokud je to naopak, je
něco špatně… Nebojme se a pojďme do toho. Nikdo to
za nás neudělá.

www.soukromnici.cz

Už i tyto volby
mohou být
rozhodující.

Pardubický

Proklestíme
právní džungli

Petr Bajer

Pamatuji si dobu, kdy účetní
chodila do firmy jednou týdně.
Dnes je potřeba prakticky
denně.
Není divu, když podle mezinárodního srovnání patří náš daňový
systém k vůbec nejsložitějším.
Jen papírování spojené s daněmi
u nás zabírá dvakrát více času než v mnoha jiných evropských zemích. Přitom prakticky všichni před volbami slibují,
jak s byrokracií zatočí. A výsledek? Lejster a povinností
přibývá. A současná agro-levicová vláda patří ve vymýšlení
dalších povinností a regulací k těm vůbec nejpracovitějším.
Co s tím udělají Soukromníci?

Středočeský

Jan Staněk

Chceme
podnikání bez
bariér

Když už se zdá, že nemůže být
hůře, stát něco vymyslí. Je to
jako nikdy nekončící kocovina.
Živnostník s hospodou, restaurací
či hotelem? V pomyslné červené
knize ohrožených druhů podnikání
by byl určitě na jednom z prvních
míst. A vůbec přitom nejde o silnou
konkurenci a tlak zákazníků na cenu. Největším predátorem je
stát a jeho úředníci. Vždycky něco nařídí, živnostník investuje,
pak se vše v tichosti zruší a vymýšlí se něco nového, ještě
horšího. Zákazy a regulace, kontrolní hlášení DPH, elektronická evidence tržeb…
Co s tím udělají Soukromníci?
Zastavíme nesmyslné regulace, chceme podnikání bez
bariér.

Jihomoravský

Královéhradecký

Radek Rabušic

Utrácení nebo rozumná investice? O podpoře sportu platí
to druhé. Nesmí ale chybět
koncepce.
Když přijde řeč na sport, většina
politiků řekne, že je potřeba ho
podporovat. V pořádku. Tak proč to
s naším sportem, nejen tím vrcholovým, až na výjimky jde z kopce? Protože stát podporu sportu nevnímá jako investici, ale výdaj. A zcela chybí koncepce,
která zajistí, aby se peníze dostaly tam, kde jsou děti a mladí
lidé. Stát vybere peníze od daňových poplatníků a nesmyslně
je přes nejrůznější prostředníky přerozděluje. Cestou ke sportovcům se nepodstatná část těchto prostředků ztratí.
Co s tím udělají Soukromníci?
Sport musí mít samostatnou rozpočtovou kapitolu, která
bude mít definované příjmy. Budeme prosazovat model
osvědčený v zahraničí, kdy každý může podpořit sport
jako slevu na dani.

ing. František
Tomášek

Štefan Drozd

O penězích
ať si rozhodují
obce

Kraje spíše překážejí, než aby
pomáhaly. Místo pomoci obcím
si hrají na malou Evropskou
unii.
Kraje nyní disponují ve svých rozpočtech až stovkami milionů korun,
které jsou určeny na zkvalitnění
života v obcích. Úředníci ve snaze tyto peníze přerozdělit vymýšlejí na základě nákladných
analýz komplikovaný systém dotací. Na ně si ale většina obcí
nesáhne – buď se svým projektem neuspějí, případně mají
potřebu zcela jiných investic než těch, které jim nadiktoval
kraj. Kraje tak spíše překážejí, než aby pomáhaly.
Co s tím udělají Soukromníci?

Proklestíme právní džungli a zjednodušíme daňový
systém.

Financování sportu
potřebuje jasná
pravidla

Ústecký

Krajina
potřebuje malé
zemědělce

Zemědělství nesmí být jen pro
velké. Doplácí na to hlavně naše
krajina.
Zemědělství není jen o produkci,
má obrovský vliv na udržování
nejvýznamnější složky životního
prostředí – kulturní krajiny. A je evidentní, že krajina svou stále menší
členitostí, schopností zadržovat vodu a čelit erozím tento charakter ztrácí. Třeba i proto, že dotace nahrávají hlavně obřím
podnikům, naproti tomu drobní pěstitelé, například zahrádkáři,
jsou různými obchodníky s pozemky obíráni o půdu.
Co s tím udělají Soukromníci?
Budeme například požadovat zvýšení dotací pro malé
a střední podniky, zavedeme podporu rodinných farem
a zastaneme se drobných pěstitelů a zahrádkářů.

Necháme o penězích rozhodovat obce. Ty nejlépe vědí,
na co je použít tak, aby z nich měli prospěch jejich obyvatelé.

Liberecký

Vladimír Resl

Kde není cesta,
není rozvoj

Kvalitní dálniční síť. Možná to
nejlepší, co může stát nejen pro
podnikatele udělat.
Stát se často a rád chlubí tím,
jak firmám a občanům z regionů,
které mají strukturální problémy,
pomáhá. Zřizuje zóny, úřady práce
vyplácí příspěvky na pracovní místo, lidé mohou žádat o příspěvek na dopravu a tak podobně.
Jde ale jen o zástěrku, která má zakrýt totální neschopnost
v tom hlavním – ve výstavbě dálnic. Právě kvalitní dálniční
síť je možná tou nejlepší podporou podnikání i šancí pro lidi
z okrajových regionů, aby lidé mohli dojíždět za lépe placenou prací.
Co s tím udělají Soukromníci?
Místo nekoncepčních příspěvků a dávek nasměrujeme
peníze do výstavby dálnic.

