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V Pardubicích o všem

Jak může Pardubický kraj pomoci rozvoji pod-
nikání? Jaké jsou jeho možnosti zajistit zdra-
votní péči i v okrajových částech? Jak pod-
pořit sportování dětí? A může být kraj lidem 
blíž? To jsou jen příklady toho, o čem byla 
na konci listopadu řeč v Pardubicích. Debatu 
uspořádala Strana soukromníků s podporou 
senátora Ivo Valenty jako součást projektu 
Hledáme hejtmana. U pomyslného kulatého 
stolu zasedl bývalý senátor a náměstek mi-
nistra zdravotnictví, dnes ředitel soukromé 
nemocnice ve Vrchlabí, Vladimír Dryml, ředi-
tel Střední školy automobilní Holice Michal 
Šedivka či Martin Moravec, vedoucí oddělení 
speciálního stavebního úřadu a dopravy par-
dubického magistrátu. Do Pardubic přijel akci 
podpořit i senátor Ivo Valenta. 

„Někdy mám až pocit, že vládě nejde o to, aby 
z nás vyždímala co nejvíce. To, co dělá, povede 
spíše k postupné likvidaci malého a středního 
podnikání. Jenže právě na něm stojí česká eko-

nomika. Došlo to tak daleko, že je nutné mobi-
lizovat všechny aktivní a pracovité lidi a posta-
vit se proti tomuto běsnění,“ říká v rozhovoru 
předseda Strany soukromníků České republiky 
Petr Bajer. 

Strana soukromníků České republiky začala 
po prvním říjnu velmi aktivně vystupovat proti 
zásahům státu do soukromí a podnikání. Volby 
jsou ale až příští rok na podzim. nejde o špat-
né načasování?
Pokud by šlo o kampaň tak, jak ji všichni známe 
u tradičních politických stran, pak ano. V tako-
vém případě by byl přepálený start asi chybou. 
Jenže my to všechno, co od října podnikáme, 
nevnímáme jako kampaň či politický marketing. 
Naše současné aktivity nemají jako jediný cíl 
úspěch v konkrétních volbách. 
 pokračování na str. 2

kulaté stoly na zlínsku

Již tři velká města ve Zlínském kraji se stala 
dějištěm kulatých stolů věnovaných největ-
ším problémům regionu – aktuálně odborníci 
spolu s veřejností debatovali v Kroměříži. To 
vše umožnil projekt „Hledáme hejtmana“, 
který je organizován Stranou soukromníků 
České republiky s podporou senátora Ivo Va-
lenty. Kulatý stůl, tentokrát věnovaný pod-
poře obcí, měst a mikroregionů, byl již třetím 
dílem projektu. V říjnu mohli lidé ve Zlíně 
diskutovat s odborníky na téma ekonomika 
a rozvoj Zlínského kraje, v listopadu pak 
v Uherském Hradišti o zdravotnictví a so-
ciální péči. V lednu vše vyvrcholí diskuzí 
ve Vsetíně o možnostech podpory sportu, 
kultury a spolkové činnosti. Ještě před ko-
náním první debaty byl do všech schránek 
v kraji distribuován magazín, který mimo jiné 
obsahoval formulář. V něm bylo možné hle-
dat nejlepší řešení pro kraj. Stejný dotazník 
byl i na stránkách projektu. Cílem bylo, aby 
se mohl vyjádřit každý.
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Došlo to tak daleko, že je 
nutné mobilizovat

Kontrolní hlášení pod palbou 

Podmínky pro podnikání nebyly v naší zemi od roku 1989 nikdy tak špat-
né jako nyní. Přibývají další a další regulace, administrativní zátěž je jedna 
z největších v Evropě. Stát navíc neřeší problémy tam, kde vznikají, ale 
plošně trestá všechny. 

Právní rozbor a návrh ústavní stížnosti. Tak vypadalo první kolo bitvy Stra-
ny soukromníků České republiky proti nesmyslnému kontrolnímu hlášení 
DPH. Druhé kolo obstarali senátoři. Pod stížnost se jich podepsalo 21. 
A začalo třetí kolo. Odpor proti nebezpečnému nesmyslu sílí.

Kontrolní hlášení budou muset od nového roku 
podávat všichni plátci DPH. Právnické osoby 
každý měsíc. Ti ostatní podle toho, jak často 
odvádějí daň. Strana soukromníků považuje 
kontrolní hlášení za další ránu do zubů živnost-
níkům a malým a středním podnikům. „Podání 
ústavní stížnosti je pro nás dílčím úspěchem. 
Zároveň jde o důkaz toho, že proti vládním 
kopancům do aktivních a pracovitých lidí se dá 
bojovat z mnoha pozic,“ uvedl předseda Strany 
soukromníků Petr Bajer. Velmi aktivní roli se-
hrál v získávání podpory pro ústavní stížnost 
senátor Ivo Valenta.
Hlášení nejsou náhradou za klasická přiznání, 
ale pouze jejich doplňkem. Jde vlastně o pře-

hled všech přijatých a vydaných faktur. „Jde 
o údaje, které jsou v konkurenčním prostředí 
chápány jako citlivé. To vše teď bude uloženo 
v centrální elektronické evidenci vedené úřed-
níky. Budou tak vědět vše o tom, jací jsou vaši 
obchodní partneři a v jakém objemu s nimi ob-
chodujete. To je velmi snadno zneužitelné,“ vy-
světluje předseda 1. místopředseda Strany sou-
kromníků Rudolf Baránek. Podle Ústavy České 
republiky má přitom každý právo na ochranu 
před neoprávněným shromažďováním, zveřej-
ňováním či jiným zneužíváním údajů o sobě. 
Strana soukromníků navíc považuje zákon 
za zcela nepřiměřený. 
 pokračování na str. 3
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Pojďme do koalic

Na republikovém sjezdu Svobodných vy-
stoupil jako host 1. místopředseda Stra-
ny soukromníků Rudolf Baránek. Vyzval 
Svobodné, aby uvažovali o podepsání 
rámcové dohody ke krajským a senátním 
volbám se Soukromníky o vytvoření koalic 
v těch krajích, kde se tamní vedení obou 
stran domluví na spolupráci. Rudolf Bará-
nek také připomněl společné uspořádání 
demonstrace 28. října na Václavském ná-
městí v Praze. „Naše programy jsou velmi 
blízké,“ zdůraznil na sjezdu.

Václavská výzva

Vládě, zákonodárcům i všem občanům je 
adresovaná Václavská výzva. Jde o reakci 
Strany soukromníků, Strany svobodných 
občanů, Asociace podnikatelů a managerů 
ČR, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR 
a Asociace soukromého zemědělství ČR 
na sílící roli státu, růst byrokracie a ome-
zování svobod nejen v podnikání. Sepsána 
byla 28. října 2015. Ve stejný den se ko-
nala i demonstrace na Václavském náměs-
tí. „Rozpínavost státu již dávno přesáhla 
únosnou mez a zásahů do každodenního 
života občanů neustále přibývá. Regula-
torní apetit vládních představitelů a minis-
terských úředníků roste s každým dalším 
právním předpisem. Značná část společnos-
ti jako by s tímto směřováním byla smířená 
a chová se odevzdaně. My, zástupci všech 
aktivních, odpovědných, podnikavých a pra-
covitých občanů, však tento vývoj odmítá-
me,“ stojí mimo jiné ve Václavské výzvě.

Soukromníci a Facebook

Se spuštěním kampaní „Všichni jsme sou-
kromníci“ a „Hledáme hejtmana“ jsme 
začali být daleko aktivnější i na sociální 
síti Facebook. Strana soukromníků během 
tří měsíců dosáhla úctyhodného nárůstu 
na zhruba pět a půl tisíce „To se mi líbí“. 
O aktivitách a aktuálním dění informují 
i dva nové profily Hledáme hejtmana.

dokončení ze str. 1
Naše projekty, ať už celonárodní či ty krajské, mají 
za cíl mobilizovat aktivní a pracovité lidi. A to teď 
hned, ne až před volbami. Musíme si uvědomit, že 
pokud vládě všechno projde, může být příští rok už 
pozdě. Proti krokům vlády vedoucím k omezování 
svobod je nutné bojovat tehdy, kdy jsou připravo-
vány. Ne na ně nadávat před volbami. 

jak ale chcete vytvořit hráz bez většího politické-
ho vlivu v Senátu či Poslanecké sněmovně?
Jde to. Je to těžší, ale ne nemožné. Třeba tím, že 
na problémy upozorňujeme a medializujeme je, lze 
vyvolat debatu. A díky tomu si lidé v odpovědných 
funkcích mohou uvědomit, že něco je špatně. Další 
možností je lobbovat u zákonodárců napříč politic-
kým spektrem. Toho jsme využili například v boji 
proti kontrolnímu hlášení daně z přidané hodnoty. 
Připravili jsme ústavní stížnost a vyzvali poslance 
a senátory k její podpoře. To se podařilo, odezvu 
máme. Její podání je prakticky jisté. Takže ano, 
i bez přímého politického vlivu jde udělat spousta 
věcí. Chce to ale více času a více úsilí. A právě proto 
jsme projekty s názvem „Všichni jsme soukromní-
ci“ a „Hledáme hejtmana“ spustili již letos.

můžete obě aktivity blíže přiblížit?
„Všichni jsme soukromníci“ je celonárodní aktivi-
ta, kterou jsme postavili na pěti pilířích: malý stát, 
jasná pravidla, svobodný občan, spokojená rodina, 
podnikání bez bariér.  Jde v podstatě o hlavní teze 
našeho programu. Pokud to trochu rozvedu, pak 
jsme přesvědčeni, že jedinou cestou k prosperitě 
je svoboda a soukromí. To bylo ostatně i motto 
naší odborné konference, kterou jsme nedávno 
uspořádali. Projekt „Hledáme hejtmana“ je, jak již 
název vypovídá, zaměřen regionálně. Pilotně jsme 
ho spustili ve Zlínském a Pardubickém kraji. Jeho 
podstatou je komunikace s veřejností, hledání pro-
blémů a jejich řešení.

Přesto jste především politickou stranou. jaké 
máte ambice v nadcházejících volbách?
Pochopitelně chceme uspět, ale o konkrétních 
ambicích je nyní předčasné mluvit. Nejblíže jsou 
krajské volby, kde si logicky přejeme uspět v Par-
dubickém a Zlínském kraji. Pokud jde o Senát, 
představili jsme naše první kandidáty. Vzhledem 
k tomu, že jde o výrazné a silné osobnosti, určitě 
nebudeme bez šancí. 

Pojďme ke konkrétním věcem. Vaše aktivity teď 
viditelně směřují proti kontrolním hlášením a elek-
tronické evidenci tržeb. Co vám na nich vadí?
Takže po pořádku. Pokud jde o kontrolní hlášení 
DPH, tak vidíme dva základní problémy. Především 
vznikne něco jako registr, kde budou shromáždě-
ny všechny údaje o tom, s kým a v jakém objemu 
obchodujete. Tyto informace budou aktualizovány 
v měsíční frekvenci a přístup k nim bude mít hro-
mada lidí. Možnost zneužití informací je tak obrov-
ská. Druhou věcí je pak nesmyslný systém sankcí, 
které nastávají automaticky. A nejde se proti nim 
odvolat. Takže menší podnikatelé, kteří nemají čas 

prakticky každodenně přistupovat do své datové 
schránky, mohou být tímto systémem existenčně 
ohroženi. V případě elektronické evidence tržeb 
jsou myslím argumenty jasné. Naprosto zbytečný 
systém, který tam, kde ho zavedli, nedokázal při-
nést do státní pokladny nic navíc. Jde jen o další 
zbytečnou zátěž pro podnikatele a další práci pro 
stovky nových úředníků. Naštěstí se v případě EET 
zformovala tak silná neformální opozice napříč 
společností, že dnes není jasné, kdy vlastně bude 
zákon schválen a kdy následně vstoupí v platnost. 

Přejděme nyní k asi největšímu problému dneš-
ních dnů – uprchlické krizi. jaký je postoj Sou-
kromníků v tomto směru? 
Já bych v této otázce vynechal slůvko asi. Podle mě 
to je jednoznačně největší problém, jaký aktuálně 
Evropa má. Já zásadně nemohu souhlasit s tím, co 
říkají někteří politici v Bruselu i u nás doma. Tedy 
že musíme odlišovat teroristy a uprchlíky, kteří 
před tímto terorem a válkou prchají. Tak to prostě 
není, oba problémy spolu úzce souvisejí. Naplno se 
to ukázalo ve Francii, kde šlo o organizovaný po-
stup jak těch, kteří již v Evropě žijí, tak těch, kteří 
přišli s uprchlíky přes Řecko. Nekontrolovaná vlna 
imigrantů může být velmi rychle záhubou pro Ev-
ropu, pro její ekonomickou stabilitu a hodnoty. Is-
lámský stát nám zkrátka vyhlásil válku a my na to 
musíme reagovat. Jinak z tolerantní a svobodné 
Evropy, kde platí úcta k životu, nezbude nic.

A jaká je podle vás adekvátní reakce?
Tvrdé trestání konkrétních teroristických činů je 
nutné, ale nic to neřeší. Je nutné okamžité uza-
vření a střežení schengenského prostoru a jasné 
odmítnutí kvót. Pokud budeme uprchlíky dále přijí-
mat, nikdy to nepřestane. Jen si vytvoříme obrov-
ské podhoubí pro další a další problémy. Myslím, 
že nikdo, kdo je soudný, nemůže věřit tomu, že 
všichni prchají před válkou – vždyť z velké části 
jde o mladé muže, kteří tam nechávají své rodiny. 
To přece nedává smysl. My nyní musíme tuto 
nekontrolovanou vlnu migrace tvrdě zastavit. 
A až pak přemýšlet, jak jim můžeme pomoci 
přímo tam, odkud přicházejí. Nemůžeme přeci 
ve jménu falešného humanismu žít ve strachu 
a počítat oběti. A také je nutné změnit myšlení 
– prostě si přiznat, že existují i zásadní kulturní 
rozdíly, které jsou překážkou pro soužití.

Došlo to tak daleko, že je 
nutné mobilizovat
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Odborná konference, uspořádaná Stranou sou-
kromníků pod záštitou senátora Ivo Valenty, 
měla podtitul AKTIVNÍ OBČAN, FUNGUJÍCÍ RODI-
NA, MALÝ STÁT. Na konferenci vystoupili odbor-
níci z různých společenských oblastí, lidé z praxe, 
státní i akademické sféry. Z mnoha zajímavých 
příspěvků přinášíme několik střípků.

Svobodný občan a právo na soukromí
RNDr. Igor Němec působil řadu let ve funkci 
předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Na konferenci varoval před omezováním práva 
na soukromí.
Jedním z fenoménů doby je rozvoj informačních 
technologií. V tomto prostředí stačila jedna po-
litováníhodná událost, jako bylo 11. září 2001, 
a proud opatření v rámci boje proti terorismu 
neuvěřitelně vychýlil pomyslné kyvadlo od sou-
kromí ke kolektivní bezpečnosti. Řadou přija-
tých opatření přichází občané nejenom o část 
svého soukromí, ale také o individuální bezpeč-
nost.
Na státní úrovni vznikají opatření, jako je zadr-
žování provozních a lokalizačních dat o telefo-
nických a dalších elektronických komunikacích 
telekomunikačními společnostmi a providery 
internetových služeb. Nebo se jedná o posky-
tování dat leteckých pasažérů dopravci úřadům 
členských států EU, tak jako je tomu již v USA, 
Kanadě a Austrálii.
Vznikají rozsáhlé evidence o občanech, ke kte-
rým nemají přístup jenom naše státní autority, 
ale i autority v Evropě a Spojených státech. 
A navíc se rozšiřuje jejich počet, na rozdíl od mi-
nulosti, kdy to byly pouze orgány činné v trest-
ním řízení. Tím vším narůstá prostor pro obtížně 
postižitelné úniky osobních údajů.

V právních předpisech tápou i odborníci
Na rostoucí džungli nadbytečných, nesrozumi-
telných a nepřehledných právních norem upo-
zornil ve svém příspěvku advokát, zakladatel 
advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PART-
NEŘI, JUDr. Petr Toman.
„Zákonů přibývá, novelizace stíhá novelizaci, 
aby následně byla zrušena rekodifikací, a čes-
kému právnímu řádu již v tuto chvíli nerozumí 
nejen žádný laik, ale bohužel ani odborník. Ob-
čan, který se tím vším má řídit a který za poru-
šení toho, co nezná, bývá postihován, je na tom 
úplně nejhůř,“ říká Petr Toman. 
Existují zákony, o kterých už ani nikdo neví, ale 
které přesto nikdy nebyly zrušeny. Neexistuje 
totiž žádná oficiální sbírka platných právních 
předpisů. Dalším problémem je zbytečné rušení 
zažitých právních předpisů a jejich nahrazová-
ní novými, špatně napsanými zákony. Stejná 
právní problematika je upravována v různých 
druzích zákonů, týkajících se zcela odlišného 
oboru. Velmi špatné jsou nepřímé novelizace 
zákonů takzvanými přílepky.
Petr Toman dále vyzývá zákonodárce k přijetí 
závazku novelizovat zákon nejdříve po pěti le-
tech od jeho přijetí či od poslední novelizace.

Pro evropskou civilizaci jsou důležité děti
MUDr. David Rumpík, gynekolog a porodník, je 
ředitelem Kliniky reprodukční medicíny ve Zlíně 
Ve svém příspěvku se věnoval problematice kle-
sající porodnosti v Česku a v Evropě a hledání 
způsobů, jak tomuto negativnímu vývoji čelit. 
Euroamerická civilizace nebezpečně vymírá. 
Ženy chtějí mít děti příliš pozdě, ve věku po čty-
řicítce je už jejich schopnost otěhotnět značně 
omezená. 

Svoboda a soukromí jsou 
podmínkou prosperity
Jak proklestit právní džungli? Jak zabránit státu vstupu do soukromí? Jaké 
kroky by měla vláda činit k rozvoji svobody podnikání? To je příklad otá-
zek, na které hledala odpovědi odborná konference nazvaná SVOBODA, 
SOUKROMÍ, PROSPERITA.

U mužů se během posledních desetiletí velmi 
snížil počet spermií. Na neplodnosti párů, kte-
rá už v naší populaci dosahuje asi 25 procent, 
se ženy a muži podílejí přibližně stejnou měrou. 
„Vidím dvě možnosti, jak negativní trend zvrátit,“ 
říká David Rumpík. Podle něj je to státní propo-
pulační politika a reprodukční medicína. Stát by 
mohl podpořit mladé rodiny a jejich ochotu mít 
děti například obnovením určitého inovovaného 
systému kdysi dávno dobře fungujících novoman-
želských půjček. 
Obavu žen ze ztráty profesionálního uplatnění 
kvůli dětem by mohly rozptýlit dostupnější firem-
ní školky, jesle či minijesle. A nezbytnou podmín-
kou pro založení rodiny a početí dítěte je také 
střecha nad hlavou. Její garanci by mohl mladým 
lidem zajistit stát prostřednictvím levných star-
tovacích bytů.

Kontrolní hlášení pod 
palbou

dokončení ze str. 1
„Podle právních rozborů může být povin-
nost vnímána jako neústavní tehdy, pokud 
klade stejné povinnosti velkým i malým 
podnikatelům. Přitom dopad na ty malé je 
mnohem tvrdší,“ cituje odborníky Petr Ba-
jer. Ústavní soud z obdobných principů dříve 
zhodnotil jako neústavní kauce vůči malým 
distributorům pohonných hmot. Dalším vel-
kým problémem kontrolních hlášení jsou 
naprosto nesmyslné a vysoké sankce, které 
lze u živnostníků a malých firem považovat 
až za likvidační.

Přidávají se další
Část poslanců i Hospodářská komora ČR. 
Hlasů kritizujících nebezpečný zákon zavá-
dějící kontrolní hlášení DPH přibývá. A jsou 
i více slyšet. Poté, co se díky velké aktivitě 
Strany soukromníků podařilo získat podpo-
ru pro ústavní stížnost, se ke kritice připo-
jila také Hospodářská komora ČR. „Začátek 
účinnosti tohoto zákona se rapidně blíží, 
přičemž je zřejmé, že povědomí většiny 
podnikatelů o této novince je velmi nízké,“ 
stojí v její tiskové zprávě. Hospodářská 
komora opírá své tvrzení také o výzkum 
na vzorku podnikatelů z kraje Vysočina, 
z nějž vyplynulo, že si pouze 18 % firem 
myslí, že je na novou administrativní povin-
nost připraveno. I z tohoto důvodu se Hos-
podářská komora přiklání k návrhu zákona 
již podaného ODS. Ten by měl zavedení 
hlášení o jeden rok odložit. Podle předsedy 
občanských demokratů Petra Fialy nejsou 
podnikatelé kvůli nedostatečné informační 
kampani ministerstva na opatření připra-
veni. Pokud se to podaří, lze získaný čas 
podle něho možné využít k úplnému zrušení 
kontrolních hlášení. „To, jak se rozšiřují řady 
odpůrců tohoto zákona a jsou vznášeny 
další a další argumenty, je jasným důkazem 
toho, co tvrdíme již dlouho – že kontrolní 
hlášení jsou zcela nesmyslná a velmi ne-
bezpečná,“ říká 1. místopředseda Strany 
soukromníků Rudolf Baránek. 
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Nyní mají Soukromníci v Senátu zastoupení pro-
střednictvím podnikatele Ivo Valenty. „Senát se 
stále více stává bitevním polem. Více než čímkoliv 
jiným je totiž dnes místem, kde se bojuje proti le-
gislativním zmetkům zpracovaným v dolní komoře 
a vládním návrhům, které vedou k oklešťování svo-
bod. Jsem rád, že Strana soukromníků na sebe na-
baluje zajímavé osobnosti, které mohou být v tom-

to úsilí velmi platnými,“ říká senátor Ivo Valenta.
Na podzim příštího roku budou o Senát s podporou 
Strany soukromníků České republiky usilovat pre-
zidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula 
Pizingerová (Svobodová), bývalý dlouholetý velvy-
slanec v Rakousku Jan Koukal, předseda Sdružení 
podnikatelů a živnostníků ČR Bedřich Danda a his-
torik profesor Ivo Barteček. Svůj post bude, nově 

Senát je záchrannou brzdou i alternativou. Je pro nás proto důležitý. I to 
zaznělo na listopadové tiskové konferenci, na níž Strana soukromníků České 
republiky představila prvních pět kandidátů do horní komory.
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Senát? Jdeme do toho! pod hlavičkou Strany soukromníků České republiky, 
obhajovat současný senátor Jozef Regec.
„Jde o lidi, kteří již něco dokázali a mají chuť spolu 
s námi budovat hráz proti sílícímu šikanování obča-
nů a pozvolnému, ale o to vytrvalejšímu omezování 
svobod,“ vysvětluje předseda Petr Bajer. To, zda je 
kandidát člen strany či nikoliv, nebylo rozhodující. 
I na senátní volby lze totiž uplatnit myšlenku kam-
paně s názvem Všichni jsme soukromníci. Ta vychází 
z příběhů skutečných lidí, od řemeslníků přes spor-
tovce až k praktickým lékařům. Ti všichni jsou sou-
kromníky – denně se setkávají se státní šikanou, 
regulacemi a překážkami. Nejsou to jen podnikate-
lé, ale jsou to lidé, kteří cítí, že je ohroženo jejich 
soukromí a svoboda, že stát už je dnes tam, kde 
nemá co dělat, a že chce jít ještě dále.

Vendula Pizingerová 
(Svobodová), kandi-
dátka pro obvod 22 
– Praha 10
Prezidentka Nadačního 
fondu Kapka naděje, 
který pomáhá dětem 
s poruchou krvetvorby 
a těm, které potřebují 

transplantaci kostní dřeně. Za svou činnost 
byla několikrát oceněna titulem Žena roku, 
v roce 2014 získala ocenění Řád Vavřínů.
Proč do Senátu: „Prostřednictvím Nadační-
ho fondu Kapka naděje pomáhám těm, kteří 
to potřebují, již více než 15 let. A pomáhat 
hodlám i v Senátu. Je přitom paradoxem, 
že pomoc nyní potřebují i ti, kteří nechtě-
jí být závislí na státu,“ vysvětluje Vendula 
Pizingerová. 

Jozef Regec, kandidát 
pro obvod 49 – 
Blansko
Bývalý reprezentant 
v silniční cyklistice. Vy-
hrál několik etap Závo-
du míru a byl úspěšný 
i na mistrovství světa 
v silniční cyklistice 

a na olympiádě v roce 1988. Později se vě-
noval trenérské činnosti. Ve volbách 2010 
se stal senátorem za obvod 49 – Blansko.
Proč do Senátu: „V minulých volbách jsem 
dostal od voličů velkou důvěru. Nechci je 
zklamat. Věřím, že mohu udělat další kus 
práce jak pro rozvoj mládežnického spor-
tu, tak i pro svůj region,“ vysvětluje Jozef 
Regec.

Jan Koukal, kandidát 
pro obvod 19 – Praha 
11
Původně vědecký pra-
covník Fyzikálního ústa-
vu Akademie věd, pak 
primátor Prahy v letech 
1993 až 1998 a sená-
tor v letech 1996 až 

1998. V letech 2006 až 2012 byl velvyslan-
cem České republiky v Rakousku. V letech 
2004 až 2006 působil jako ředitel pražské 
agentury (Pražského domu) při Evropské unii 
v Bruselu. Pracuje v rodinné firmě a působí 
v akademické sféře.
Proč do Senátu: „Vždy jsem byl přesvědčen, 
že základní podmínkou pro rozvoj společnosti 
je svoboda občanů. Dnešní stát tento prostor 
stále více zužuje. Všem se nám dýchá postup-
ně stále hůř, i když to na první pohled nemusí 
být znát. Chci změnit tento trend, je to pro mě 
důležitá výzva,“ říká Jan Koukal.

Bedřich Danda, 
kandidát pro obvod 25 
– Praha 6
Podniká od roku 
1990. Působí ve Spo-
lečenství autodoprav-
ců Čech a Moravy 
a Sdružení podnika-
telů a živnostníků ČR. 

Zároveň je místopředsedou Strany sou-
kromníků České republiky. V letech 2010 
až 2013 byl náměstkem ministra průmyslu 
a obchodu.
Proč do Senátu: „Jako člena Strany sou-
kromníků České republiky i jako podnika-
tele mě trápí, jak stále obtížnější disciplí-
nou se podnikání stává. A na tomto trendu 
má svůj podíl i stát. Chci pomoci s tím, aby 
nesmysly, jako jsou EET či kontrolní hlá-
šení DPH, nekomplikovaly živnostníkům 
a malým a středním podnikům život,“ po-
dotýká Bedřich Danda.  

Představení kandidátů

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., kandidát pro obvod 61 – Olomouc
Historik a iberoamerikanista. Věnuje se dějinám, Latinské Americe, Čechům 
v cizině. Působil v Orientálním ústavu a v Historickém ústavu Československé 
akademie věd v Praze. V letech 2003 až 2010 děkan Filozofické fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci. V současnosti působí na katedře historie Filo-
zofické fakulty UP v Olomouci. Autor monografií, organizátor a kurátor výstav, 
popularizátor vědy, komentátor současného dění. Žije a pracuje v Olomouci.
Proč do Senátu: „Naše současná společnost má mnoho problémů. Vytrácejí 
se tradiční hodnoty, chybí úcta a pokora. A to vše v době, kdy možná stojíme 

na prahu celosvětových změn. Chci pomoci na svět takovým zákonům, které zajistí, že svoboda, 
hrdost a právo na sebeurčení nebudou za pár let jen vzpomínkou na minulost,“ podotýká pro-
fesor Ivo Barteček.  

News letter Všichni jsme soukromníci

Vychází jednou měsíčně v elektronické a tištěné 
podobě. Pokud máte zájem o zařazení do databáze 
odběratelů, kontaktujte nás na e-mailové adrese 
info@soukromnici.cz

Videa z aktivit pohromadě
na Youtube

Přibývá aktivit a tím také reportáží. Proto 
jsme se rozhodli zřídit oficiální kanál Strany 
soukromníků ČR na YouTube. Všechna pro-
fesionálně zpracovaná videa jsou tak pěkně 
pohromadě a kdykoliv k vidění. 
Videa jsou pro přehlednost roztříděna do tří 
seznamů. První představuje kandidáty 
do Senátu, druhý přibližuje jednotlivé kulaté 

stoly ve Zlínském kraji a třetí ukazuje ak-
tivity Strany soukromníků České republiky 
– obsahuje například videoreportáže z tisko-
vých konferenci Soukromníků, nabízí pohled 
na odbornou konferenci či záběry z říjnové 
demonstrace na Václavském náměstí. Aktu-
álně obsahuje kanál 14 videí. „Každou naši 
akci dokumentujeme, takže položek v sezna-
mech bude dále rychle přibývat,“ říká před-
seda Soukromníků Petr Bajer. Videa jsou 
dostupná na www.youtube.cz, stačí zadat 
klíčová slova Strana soukromníků. 


