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Volit Svobodné 
a Soukromníky má smysl!

Aktuální volební preference 
ve Zlínském kraji se vyšplhaly 
na 6,6 %.
Volit koalici Svobodných a Soukromníků má 
smysl! Podle zveřejněného lednového prů-
zkumu volebních preferencí politických stran 
před letošními krajskými volbami by získala 
tato nová koalice ve Zlínském kraji 6,6 %. Po-
prvé by tak překročila magickou hranici pěti 
procent, která je rozhodující pro zisk mandátů 
v krajském zastupitelstvu. Vedle Svobodných 
a Soukromníků by usedli do Baťova mra-
kodrapu ještě politici KDU-ČSL, ANO, ČSSD 
a KSČM. Žádná z dalších politických stran by 
se již do krajského zastupitelstva neprobo-
jovala. „Jsem rád, že jsme společně dali vo-
ličům ve Zlínském kraji naději, že do krajské 
politiky chtějí vstoupit nové osobnosti, které 
mají chuť a odhodlání vrátit našemu kraji 
potřebnou energii a pracovat na jeho rozvoji 
a spokojeném životě jeho obyvatel. Zlínský 
kraj nesmí být zapomenutou periferií. Měl 
by navázat na slavnou baťovskou tradici 
a musí mít ambici patřit mezi nejlepší regiony 
v naší zemi. Já jsem přesvědčený o tom, že 
se nám to s novými lidmi může podařit,“ řekl 
slovácký senátor Ivo Valenta, který již před 
časem oznámil, že chce na podzim kandido-
vat do krajského zastupitelstva jako nezá-
vislý kandidát za Stranu soukromníků České 
republiky, za kterou kandidoval na podzim 
roku 2014 do Senátu a jeho otec stál u jejího 
zrodu. „Hlas pro Svobodné a Soukromníky 
nepropadne. To je jasný vzkaz pro všechny, 
kteří by se svým hlasem ještě váhali. Chceme 
prosazovat politiku založenou na zdra-
vém rozumu, svobodě a odpovědnosti 
a v tomto směru řešit chronické problé-
my našeho regionu,“ uvedl Tomáš Pajonk, 
předseda krajského sdružení Strany svo-
bodných občanů. pokračování na str. 3

Razantní prolomení práva na soukromí a výraz-
né ztížení soukromého podnikání. To jsou dvě 
události, které přinesl letošní únor. Konkrétně 
jde o zavedení kontrolního hlášení DPH a o po-
slanci schválený zákon o elektronické evidenci 
tržeb. Z nich vyplývající povinnosti tvrdě dolehnou 
na statisíce občanů naší země. „To, že první den 
kontrolního hlášení připadá symbolicky na 25. 
únor, nás inspirovalo k satirické kampani Vítěz-
ný únor 2016. Jejím vrcholem byla právě dnešní 
manifestace,“ říká předseda Strany soukromníků 
České republiky Petr Bajer. Satirická kampaň Ví-
tězný únor 2016 odlehčenou formou upozorňuje 
na podobnost událostí v roce 1948 a 2016. Tomu 
odpovídá grafika a texty použité v on-line komuni-
kaci či tištěné inzerci. „Sice využíváme nadsázku, 
ale do smíchu nám moc není. Pravdou je, že situa-
ce soukromníků nebyla od roku 1989 tak obtížná, 
jako právě teď. Diskriminace, šmírování, házení 
klacků pod nohy. Tak vypadá přístup současné 
vlády k té skupině obyvatel, která má výrazný vliv 
na českou ekonomiku,“ podotýká Rudolf Baránek.
Finální část kampaně Vítězný únor 2016 podpoři-
la i Strana svobodných občanů, která již v několi-
ka regionech vytvořila se Soukromníky koalice pro 
krajské volby. K shromážděným tak kromě Petra 
Bajera a Rudolfa Baránka promluvil i místopřed-
seda Svobodných František Matějka. „Je potřeba 
nahlas uvést i další důležitý fakt. Vláda svým jed-
náním i rétorikou vráží každým dnem klíny mezi 
podnikatele a zaměstnance. Živnostníci a malé fir-
my ale nejsou viníkem toho, že více než polovina 
výdělku každého zaměstnance skončí každý mě-
síc ve státní kase. Malí a střední podnikatelé jsou 
na jedné lodi a musí, pokud chtějí změnu, táhnout 
za jeden provaz,“ uvedl.

Průvod, který vyrazil ve 14.00 z Klárova, ukončil 
své putovaní před Úřadem vlády. Zde představi-
telé Strany soukromníků symbolicky odevzdali 
otevřený dopis do rukou figurantů v maskách 
premiéra Bohuslava Sobotky a ministra financí 
Andreje Babiše. Stejný dopis pak byl, tentokrát 
již zcela oficiálně, předán i na samotném Úřadu 
vlády. Soukromníci v něm členy kabinetu mimo 
jiné upozorňují na důsledky jimi navrhovaných 
opatření: „Jde o nástroje, jejichž kombinace 
opravdu velmi tvrdě ovlivňuje možnost podniká-
ní v mnoha oborech. Dochází tím k situaci, kdy 
stát místo zjednání nápravy tam, kde se skutečně 
dějí nepravosti, plošně zatěžuje všechny. Zjevným 
paradoxem je, že na tento přístup doplatí právě 
ti, kteří jednají poctivě. Chceme Vás touto cestou 
vyzvat ke změně kurzu, který jste nasadili. Po-
kud bude kabinet pokračovat v politice budování 
mocného státního aparátu a pošlapávat svobodu, 
právo na soukromí a možnost soukromého pod-
nikání, nezbývá, než Vás razantně vyzvat k rezig-
naci,“ stojí v dopise.
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Vítězný únor 2016.  
V Praze se manifestovalo
Průvodem vyvrcholila satirická kampaň

S EET NA VĚČNÉ ČASY, ANI PARAGRAF NA ZMAR, ZÁKAZY ZA LEPŠÍ SPO-
LEČNOST. To jsou příklady hesel na transparentech, které byly k vidění 
v průvodu z Klárova k Úřadu vlády České republiky. Manifestaci, konanou 
symbolicky 25. února, zorganizovala Strana soukromníků České republi-
ky. Šlo o vyvrcholení satirické kampaně Vítězný únor 2016. Představitelé 
Soukromníků zároveň předali otevřený dopis vládě, v kterém ji vyzývají 
k ukončení politiky způsobující diskriminaci konkrétní skupiny obyvatel – 
pracovitých a na státu nezávislých lidí, kteří vytvářejí pracovní místa, platí 
daně a jsou důležitou součástí ekonomiky země.
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Vítězný únor
2016 

objektivem



Průzkum volebních preferencí 
agentury Sanep
LEDEN  2016 – KRAJSKÉ VOLBY
Koalice Svobodní + Soukromníci

Zlínský kraj  6,6 %

Středočeský kraj  4,5 %

Pardubický kraj  3,9 %

Strana soukromníků České republiky

Olomoucký kraj  0,7%

Karlovarský kraj  0,7 %

Vysočina  0,6 %

Ústecký kraj  0,6 %

Jihomoravský kraj  0,5%
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Volit Svobodné 
a Soukromníky 
má smysl!

O problémech, 
které trápí 
všechny

dokončení ze str. 1
„Současné vedení kraje nemá potřebnou dy-
namiku a ani ‚ospalá‘ krajská opozice nena-
bízí naději na změnu. Žijeme v rozmanitém 
kraji se spoustou pracovitých a schopných lidí 
a tento potenciál je třeba nechat maximálně 
rozvinout. Nemáme vazby na staré krajské 
struktury, jsme v novém silném spojenectví, 
máme tvůrčí elán a chuť věci zlepšovat,“ do-
dává Pajonk s tím, že Svobodní měli již v mi-
nulém krajském průzkumu nadějných 4,5 %. 
Podle lednového průzkumu volebních prefe-
rencí v jednotlivých krajích, který zveřejnila 
výzkumná agentura SANEP, by vyhrála kraj-
ské volby KDU-ČSL s 18,9 %. Těsně za lidovci 
by skončilo hnutí ANO s 18,3 %. Třetí místo by 
patřilo sociálním demokratům, kteří dosáhli 
na 16,5 %. Vyrovnané čelo volebního peloto-
nu pak uzavírá KSČM se 14,9 %. Koalice Svo-
bodných a Soukromníků by skončila na pátém 
místě s 6,6 %.

Aktuální situace v Evropě, problémy v dopravě, 
budoucnost školství či situace provozovatelů re-
staurací. Tak vypadala pestrá směs témat, kterým 
byl věnován diskusní večer pořádaný Stranou sou-
kromníků České republiky v polovině února v Praze. 
Program odstartoval předseda Soukromníků Petr 
Bajer, následovaly příspěvky odborníků. Situaci 
v Evropě hodnotil soukromník, bývalý primátor Pra-
hy a někdejší velvyslanec v Rakousku Jan Koukal. 
O školství hovořil prof. Ing. Petr Zuna, CSc., emeritní 
rektor ČVUT a viceprezident Inženýrské akademie 
ČR, a své postřehy přidala také Ing. Jana Blažíčko-
vá. Blok věnovaný dopravě vyplnily příspěvky Jiřího 
Žáka, někdejšího náměstka ministra dopravy a sou-
kromníka z Bruntálu, a místopředsedy Soukromníků 
Bedřicha Dandy, který je zároveň předsedou Spo-
lečenství autodopravců Čech a Moravy. O součas-
ných problémech provozovatelů restaurací a hotelů 
pak zasvěceně hovořili jedni z nich – Ing. Ladislav 
Linek, Jaroslav Hauer a Ladislav Marek. „I s ohle-
dem na množství dotazů od více než sedmi desítek 
účastníků trvala celá akce přes tři hodiny,“ řekl 1. 
místopředseda Soukromníků Rudolf Baránek, který 
celý večer moderoval. „Poznatky a postřehy, které 
zazněly, využijeme při přípravě programu Strany 
soukromníků České republiky,“ dodal.
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V počtech registrů 
na osobu vévodíme světu

Škoda, že žádná světová organizace nezve-
řejňuje žebříček zemí podle počtu registrů 
a povinných hlášení v přepočtu na osobu. 
Pokud by něco takového existovalo, určitě 
bychom mohli pomýšlet na čelní příčky – 
možná i na absolutní světový primát. Ministr 
financí Andrej Babiš je totiž v tomto směru 
nesmírně pracovitý. Navíc může zúročit leti-
té zkušenosti získané na důležitých postech 
v době, kdy bylo evidováno a kontrolováno 
naprosto vše.
A co si na nás tedy vláda připravila teď? 
Schválila návrh zákona o evidenci bankov-
ních účtů fyzických a právnických osob. Do ní 
by měly mít přístup stovky lidí z finanční 
a celní správy, dále orgány činné v trestním 
řízení, zpravodajské služby či ministerstvo 
financí. Riziko zneužití je přitom stejné jako 
u kontrolního hlášení DPH, elektronické evi-
dence tržeb a obecně všech registrů. Stát 
zkrátka chce přidat další článek k řetězu, 
kterým spoutává svobodu všech svých obča-
nů – nejen živnostníků a firem.
Současné vládě ještě zbývá dost času na to, 
aby to tímto neskončilo. Motivace je velká. 
Pořád je totiž dost věcí, které stát o svých 
občanech neví. Logickým krokem by v tomto 
směru byla změna systému, jakým je prová-
děno sčítání lidu, domů a bytů. To by se moh-
lo nově konat každý rok. A místo samotných 
občanů, kteří nyní pro statistiky vyplňují for-
mulář, by vše zjišťovali úředníci přímo na mís-
tě, v každém domě, v každém bytě. Tím by se 
mohlo zároveň rozšířit spektrum sledovaných 
informací…

„S rozhodnutím Sněmovny ostře nesouhlasíme. 
Je to tvrdá rána pro všechny živnostníky a řadu 
menších a středních firem. Stejně tak jsme roz-
hořčeni ze způsobu, jakým byla elektronická evi-
dence tržeb schválena,“ říká 1. místopředseda 
Strany soukromníků České republiky Rudolf Ba-
ránek. Naráží na skutečnost, že koalice neumož-
nila opozičním poslancům vznést další důležité 
argumenty proti zavedení elektronické evidence 
tržeb. „Proto plně podporujeme pravicovou par-
lamentní opozici v záměru podat ústavní stížnost 
ohledně zákona o EET,“ doplňuje. 
Pro první skupinu podnikatelů, tedy provozo-
vatele restaurací a hotelů, se tak elektronická 
evidence stane realitou zřejmě již od listopadu. 
Další obory se budou postupně připojovat. „Při-
tom platí, že pro velkou část podnikatelů na-

stane tato povinnost až po sněmovních volbách 
v roce 2017. Pokud v nich uspějeme, uděláme 
vše, aby celý tento nesmysl skončil,“ říká před-
seda Strany soukromníků České republiky Petr 
Bajer. 
Strana soukromníků České republiky, která 
hájí zájmy nejen soukromníků, ale všech praco-
vitých a aktivních lidí, se ostře vymezila i proti 
nedávnému zavedení kontrolního hlášení DPH. 
„Iniciovali jsme v této věci ústavní stížnost, 
kterou následně podepsalo 21 senátorů,“ vy-
světluje Rudolf Baránek. Na nebezpečnost 
celého systému upozorňují Soukromníci i aktu-
ální satirickou kampaní nazvanou Vítězný únor 
2016. „Jako první den kontrolního hlášení je 
totiž stanoven symbolický termín – 25. únor,“ 
uzavírá Petr Bajer.

O co vlastně jde
Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že 
je evidována každá platba a zákazník obdrží 
od obchodníka účtenku s unikátním kódem. 
Postup bude takový, že nejpozději při usku-
tečnění evidované tržby odešle obchodník 
datovou zprávu prostřednictvím internetového 
připojení na server Finanční správy, kde budou 
informace uloženy, a bude vygenerován uni-
kátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět 
obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které 
jej vytiskne na účtenku. Každý den půjde řádo-
vě o miliony operací, jedná se tedy o poměrně 
revoluční krok.

Pro koho
Nejprve se bude týkat UBYTOVÁNÍ, STRAVO-
VÁNÍ a POHOSTINSTVÍ, ve druhé vlně by měl 
následovat segment MALOOBCHODU a VELKO-
OBCHODU, a po cca dalším roce se mají zapojit 
ostatní činnosti, doprava či zemědělství. Jako 
poslední se patrně zapojí vybraná řemesla 
a výrobní činnosti. Obecně k naplnění podmí-
nek zákona o evidenci tržeb je nutné  DATOVÉ 
PŘIPOJENÍ (internet nebo mobilní internetové 
připojení), které umožní se ve chvíli přijetí plat-
by spojit s Finanční správou, jež do 2 sekund 
vygeneruje a zašle fiskální identifikační kód. 

Ten bude vytištěn na účtence. Dále je nutné 
ZAŘÍZENÍ (přístroj) včetně softwaru nebo apli-
kace, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, 
spojit se s Finanční správou, přijmout zmíněný 
fiskální identifikační kód a údaje odeslat, ja-
kož též vytisknout účtenku (která bude sloužit 
kupujícímu).

Od kdy
Nově schválený zákon o evidenci tržeb 
počítá s následujícím harmonogramem 
zavedení:
  pravděpodobně od LISTOPADU 2016: 

provozovatelé ubytovacích a stravova-
cích služeb 

  o čtvrtletí později by měli tržby 
evidovat i provozovatelé vel-
koobchodu a maloobchodu

  ve třetí fázi, od 15. 
měsíce po spuštění, 
se mají zapojit 
podnikatelé 
provozující ostatní 
činnosti - svobodná povolání, 
dopravu či zemědělství

  od 18. měsíce od spuštění se jako poslední 
do evidence pravděpodobně zapojí vybraná 
řemesla a výrobní činnosti

Vláda poslala řadu živnostníků 
ke dnu, na EET ale doplatí 
všichni občané 

Elektronická evidence  tržeb

Praha | Elektronická evidence tržeb  dostala 10. února ve Sněmovně zele-
nou. Vládní koalice tak poslala ke dnu množství živnostníků, pro něž budou 
náklady související s EET likvidační. Na EET ale doplatí bez rozdílu všichni 
daňoví poplatníci. Náklady na zavedení systému a jeho následný provoz si 
totiž na straně státu vyžádají stovky milionů korun a již tak přebujelý aparát 
se rozroste o další úředníky. Zahraniční zkušenosti přitom ukazují, že zvýše-
ný výběr daní toto opatření nepřinese. 

zdroj: www.eltrzby.cz


