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Další rok běhu přes překážky


Petr Bajer předseda Strany soukromníků České republiky | podnikatel | Holice

Vážení čtenáři Soukromníka.
Dovolte mi především ještě jednou Vám všem popřát mnoho zdraví, štěstí a pracovních úspěchů
v začínajícím roce 2019. Pevně věřím, že jste vánoční svátky strávili v kruhu svých rodin a známých,
odpočali si a nabrali nové síly pro novou práci, své
podnikání, ale i pro boj s překážkami, které nám
všem vláda s celým státním aparátem připravila
pro rok 2019. V minulém roce opět těchto překážek přibylo. Byrokracie rostla a mnoho dalšího na
nás již chystají. Všechna tato opatření mají za cíl,
a o tom jsem stále více přesvědčen, otrávit život
všem aktivním lidem, vynutit si plnění stále nesmyslnějších opatření, a to vše s jasným cílem. Přinutit
drobné podnikatele a OSVČ ukončit jejich podnikání
a přesunout se do montoven, či firem ovládaných
AB nebo chcete-li jeho svěřenským fondem. Tento
člověk a jeho věrní, pro naplnění svých ambicí a udržení se ve vládě, neváhají obchodovat s podporou
všeho schopných politiků z koaličních stran, ale neváhají využít i vlivu komunistů či populistů z opozice. Díky těmto handlům se například skokově zvedá
minimální mzda, která má vliv na skokové zvýšení
mzdy zaručené. Tím se bezesporu výrazné navýší
náklady zaměstnavatelů. Platby záloh na sociální
pojištění musí podnikatelé nově odvádět v měsíci,

kdy podnikají, nikoli zpětně, jak tomu bylo doposud.
Jinými slovy řečeno, zaplatí za něco, co ještě nevyprodukovali nebo vzhledem ke splatnosti faktur
nemají zaplacené. Dalším připravovaným „skvělým
opatřením“ je zrušení karenční doby (zaměstnavatelem placení prvních 3 dnů nemocenské). I toto
bezesporu finančně zatíží zaměstnavatele, a to
i navzdory tomu, že řádně odvádí prostředky na sociální pojištění, ze kterého by nemocenská zaměst-

Finanční rezervy
ministerstev jsou pryč,
dotací ubyde, ekonomika
se ochladí...
nanců měla být vyplácena. Jsem velmi rád, že Senát
Parlamentu ČR tuto normu vrátil do Poslanecké
sněmovny. Je zřejmé a stále více se potvrzuje, že
se Senát PČR stal protipólem Poslanecké sněmovny. Konec konců v jeho vedení stojí nově pravicový
politik, pan Jaroslav Kubera (ODS). Tento byl zvolen
nejtěsnější většinou, a to i díky nebo především díky
našemu senátorovi za Stranu soukromníků ČR panu
Ivovi Valentovi. Jsem velmi rád, že i takto mohli Soukromníci pomoci pravici a našemu partnerovi z ODS.
Dalším nemalým úspěchem je v Senátu PČR přijatý

pozměňovací návrh Iva Valenty ke zrušení povinnosti živnostníků platit autorské poplatky za televizory a rádia ve svých provozovnách. Placení tohoto
poplatku pokládáme za bezdůvodné a zatěžující
podnikání. O této novele nyní rozhodne Poslanecká
sněmovna. I tento příklad je důkazem, že většina
senátorů v Senátu PČR chápe nutnost aktivním
občanům a především drobným a středním podnikatelům v České republice pomáhat. Troufám si
říci, že náš vliv na jejich rozhodování je velmi vidět.
Protipólem těchto kroků je pak směšná, či chcete-li smutná, samochvála naší vlády, jak pomáhají
drobnému podnikání atd. Každý, kdo do této skupiny patří ví, o čem mluvím. Zároveň je směšné, jak
se chválí s jakým přebytkem (2,9 mld. Kč) skončil
loňský rozpočet. Každý občan používající alespoň
trochu selský rozum ví, že ekonomika v minulých
letech a především v loňském roce vykazovala
velký růst a vláda prováhala možnost toho využít
a výrazně snížit státní dluh a zároveň investovat do
potřebných staveb. Vždyť kdy jindy se dluhy splácejí
a buduje se, než v době kdy se daří. Místo toho
jsme zaznamenali nebývalé rozdávání až plýtvání
státními prostředky v podobě různých odpustků
a na krytí financování neustále rostoucího státního aparátu. V současnosti jsou finanční rezervy
ministerstev pryč, dotací z EU bude stále méně,
ekonomika ukazuje první náznaky ochlazení. Mám
velké obavy, kde najdou další prostředky na krytí
těchto obrovských nákladů. Jedno vím však jistě.
U drobných podnikatelů již stěží. Je též směšné, jak
tato vláda hodnotí své makání. Například v dopravě
jsme na úplném chvostu v budování nových dálnic
a silnic, ve školství se nám tak nějak nedaří koncepčně řešit učňovské školství. Mimochodem tento
problém úzce souvisí nejen s potřebami a růstem
firem, ale s potřebami všech občanů ČR vzhledem
k narůstajícímu nedostatku nabídky řemeslných
prací. Připomenu-li, jak se koncepčně řeší stav našeho zdravotnictví, jak (ne)jsme na tom s přípravou
důchodové reformy nebo jak nám vymírá venkov,
podlehne depresi mnoho našich čtenářů. Na druhou
stranu je právě toto důvodem, proč jsme politicky
angažovaní, a proč bojujeme o nápravu a změny
v chování státu. Hájíme všechny aktivní občany
a do politického života se snažíme přivést co nejvíce již zmiňovaného selského rozumu.
Máme před sebou v roce 2019 mnoho úkolů, tak
pojďme na to.
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Novoroční postřehy z Revoluční
 Ing. Ladislav Linek 1. místopředseda Strany soukromníků České republiky |
zastupitel MČ Praha 15 | OSVČ
Když premiér hovořil o další pomoci živnostníkům
a já jsem při tom u obrazovky dojetím uronil slzu
– stal se zázrak. Nad hlavou premiéra se objevila
svatozář.
Velmi nebezpečný Kocourkov na pokračování
Týdeník Respekt popsal několik pokusů prezidentova kancléře Vratislava Mynáře o ovlivnění několika vysoce postavených soudců. Během posledních
let několikrát Mynář kontaktoval soudce NS, NSS
a Městského soudu. Zjišťoval od nich informace a říkal jim, jak mají rozhodovat. Jistě tak, jak si přeje
Hrad. Všechny případy ani nemá cenu rozebírat, tak
jeden za všechny.
Podle týdeníku Respekt se například v roce 2015
sešel se soudcem Ústavního soudu Vojtěchem Ši-

míčkem. „Kancléř Vratislav Mynář na první schůzce
naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi
ve věci služebního zákona líbilo,“ potvrdil Respektu
Šimíček.
V trochu normální společnosti by z toho byl skandál.
Ano, skandál jako prase s nutnými personálními dopady. U nás – pohodička....
A něco málo na závěr
Kdo myslíte, že zaplatí škodu minimálně 700 mil. Kč
způsobenou zaklekávačem a věrným sluhou, bývalým generálním ředitelem Finanční správy Martinem
Janečkem?
Současná vládní garnitura zlikvidovala a zadupala
do země malé krámky na vesnicích. Nyní je chce
probudit prostřednictvím dotací – skvělé, ne?

Ke státnímu rozpočtu 2018
Hospodaření státu skončilo při příjmech 1 403,9
mld. Kč a výdajích 1 401 mld. Kč mírným přebytkem
2,9 mld. Kč.
Za tímto výsledkem je vyšší výběr daní a sociálního pojištění při solidním výkonu ekonomiky, který
pomalu končí a za který rozhodně tato vláda nemůže. Je dán dobrou situací v celosvětové ekonomice.
Růst spotřeby pak podpořil růst DPH, jak se shodují
ekonomové. Nikoli EET, jak je nám často podsouváno. Naoko solidní výsledek rozpočtu má mnoho ale.
Ve výdajové stránce státního rozpočtu dramaticky
rostou výdaje, které lze označit
za mandatorní a v případě zaškobrtnutí ekonomiky si s nimi nebude nikdo vědět rady. Nejedná se
jen o růst důchodů, ale zejména o rychlý růst mezd
v rozpočtové sféře. Dalším faktorem je překročení
příjmů z rozpočtu EU o téměř 50 mld. Kč a rozpuštění rezervy FNM 22 mld. Kč. Tyto příjmy se nemusí
nebo nebudou opakovat. I při růstu investic v porovnání
s minulým rokem je to stále málo. Otevření pouze
nových 3,8 km dálnic a šílenosti probíhající
při opravách D1 jsou toho jistě důkazem.
A na závěr. Výsledek státního rozpočtu je v poslední
době lepší, než jak je plánován. Jsou dvě možnosti,
jak toho dosáhnout. Buď se chce vláda holedbat, jak
plánovaný schodek svým hospodařením umí zvrátit
nebo někdo ztrácí přehled.
Tříkrálové Otázky Václava Moravce aneb zázrak na
ČT1
Otázky Václava Moravce dne 6. 1. 2019 byly vedeny
jako dialog Václava Moravce
s předsedou vlády panem Andrejem Babišem. Kromě obligátních záležitostí, jakože premiér odpovídá
na jiné věci, než je tázán, že se spravedlivě rozhořčuje nad předkládanou pravdou, že zde vlastně odhaluje, že žádnou politiku nemá apod. Vlastně má.
Udržet se u moci za každou cenu a při tom ustupovat utopistickým požadavkům ČSSD a KSČM. Nicméně i v této chmurné době se může stát zázrak.

Už nás nelze přehlédnout. Ani z tramvaje, ani auta, ani když jdete pěšky.
Stavte se. Revoluční 16, Praha 1.
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Strana soukromníků České republiky a volby do
Evropského parlamentu
 Rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky |
politický tajemník strany | starobní důchodce
Pokud letos nebudou mimořádné parlamentní volby (já osobně bych
chtěl, aby byly), tak k volebním urnám půjdeme pouze jednou. Ve dnech
24. – 25. 5. 2019 budou v celé Evropské unii probíhat volby do Evropského parlamentu. Tyto volby jsou podceňované, a hlavně v bývalých postkomunistických zemích voliči ignorované. Nakonec 18% voličská účast
v minulých volbách v České republice říká hodně. Nižší účast byla pouze
na Slovensku.
Strana soukromníků České republiky je toho
názoru, že i tyto volby mají svou velkou důležitost. Prostě nestačí neustále kritizovat, a přitom nechat názory z České republiky v Bruselu
hlásat lidi, kteří jsou delegováni pouze 18 %
obyvatel. Tito „naši reprezentanti“ se celých
5 let chovají stejně. Informace se obyčejně dozvídáme až tehdy, když někdo z vládní koalice
vykřikuje v parlamentu, že „něco“ z Bruselu je
nutno urychleně schválit, protože „zítra“ už
bude pozdě a „pozítří“ nám hrozí sankce od
EU. Tímto způsobem jsou zapracovávány do
naší legislativy další a další „hňupoviny“. Plná
zodpovědnost za tuto situaci je na bedrech
ANO, ČSSD, ODS, KSČM, Svobodných, TOP 09
a KDU-ČSL, kteří zatím mají evropské poslance.
Toto je jeden ze základních důvodů, proč se
pokusíme dostat do Evropského parlamentu
dobře vybrané zástupce Strany soukromníků
České republiky a našich spojenců. Včasné informace a také neustálé upozorňování „na místě činu“, jaké dopady mají některé bruselské
nápady na drobné, malé a střední soukromníky
a jejich rodiny v České republice i jinde. Věřte,
že tyto řádky nepíše naivní představa. Je nutné na všech místech bojovat za naše zájmy,
upozorňovat na dopady rozhodnutí a hledat
spojence pro hlasování. Jiný lék není ani v Bru-

selu. Za důležité považuji také to, že Strana
soukromníků České republiky nechce v žádném
případě Evropskou unii, pro radost Rusů, Číňanů a našich bolševiků, rozbít. Ale chceme,
aby byla provedena její zásadní rekonstrukce.
Myslíme si, že i v dalších zemích tato myšlenka
dozrává, a proto bude větší šance změny prosadit. Nejsme euroskeptičtí k myšlence Evropské unie jako takové, ale jsme velmi skeptičtí
k tomu, co se v ní děje v posledních letech.
Strategie našeho postupu
4. 12. 2018 proběhla schůzka vedení ODS
a Strany soukromníků České republiky. Hlavním tématem byla další smluvní spolupráce.
Dohodli jsme se, že v lednu 2019 si vyměníme
návrh smlouvy
o případné spolupráci v krajských volbách a ve
volbách parlamentních, ať budou řádné nebo
mimořádné. Dohodli jsme se, že se nedohodneme o společném postupu ve volbách do Evropského parlamentu. Zde se naše názory liší
natolik, že by to mohlo přinášet značné pnutí
a ohrožovalo by to případný společný postup
v dalších volbách. Bylo cítit, že s touto nedohodou jsou spokojeny obě strany. ODS půjde do
boje bez spojenců a Strana soukromníků České republiky si s našimi stavovskými spojenci
ověří svou sílu v celorepublikových volbách.

Rozloučili jsme se s tím, že jejich i naši zvolení
europoslanci se setkají v Bruselu v poslaneckém klubu frakce Evropských konzervativců
a reformistů.
Dnes, 9. ledna 2019 je situace v přípravě na
volby následující.
1) S trana soukromníků České republiky
připravuje samostatnou kandidátku, 28
nominovaných.
2) N
 íže uvedeným stavovským organizacím
jsme nabídli možnost nominovat 1 svého
zástupce na kandidátku:















Vinařská asociace ČR
Ženy živnostnice 2014
Unie malých a středních podniků ČR
Živnostenská komora očních optiků
Podnikatelské odbory
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
Jauner Československo 2018
Českomoravské sdružení trafikantů
Asociace soukromých zemědělců ČR
Společenstvo cukrářů ČR
Sdružení praktických lékařů ČR
Unie středního stavu
Svaz vlastníků půdy
Radostné Česko

Dnes, 15 1. 2019, ze 14 oslovených stavovských organizací už 11 nominovalo svého reprezentanta na kandidátku. Jednání pokračují.
Jsme přesvědčeni, že tato nebývalá stavovská
jednota může být klíčem k úspěchu.
3) Do konce ledna 2019 bude sestaven předvolební štáb, který připraví návrh předvolební
kampaně ke schválení.
4) Kandidátka bude složena ze živnostníků,
sedláků, podnikatelů, zaměstnanců firem, ale
i vysokoškolských profesorů a pedagogů, kteří
jsou členy Strany soukromníků České republiky.
5) Kandidátka do Evropského parlamentu má
tu zvláštnost, že celá republika volí stejnou
kandidátku 28 nominovaných.
6) V únorovém vydání našeho měsíčníku Soukromník Vám kandidátku představíme a budeme Vás zdvořile žádat o pomoc při získání
co nejširší podpory. Bude to, doufáme, i Vaše
kandidátka.
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dění v regionech

Klášterec nad Ohří, město, které vedou
Soukromníci již druhé volební období
 Ing. Štefan Drozd člen Rozšířeného předsednictva Strany soukromníků České republiky |
předseda Krajské rady v Ústeckém kraji | starosta města Klášterec nad Ohří
Je tomu tak. Jsem starostou za Stranu soukromníků České republiky již
druhé volební období. Jak se může přihodit, že nám lidé věří? Možná je
to jednodušší v komunální politice, kde k sobě mají lidé blíže a vidí si, jak
se říká, do talíře. Ale já jsem starostou Klášterce nad Ohří, a to je město
v severozápadních Čechách s téměř 15.000 obyvateli.
Jako starosta města jsem se musel vymanit
z bubliny podnikání a začít hledět na město
velmi širokým pohledem. Zkušenosti z podnikání se hodily a dokázaly přesvědčit voliče,
že my Soukromníci se umíme postarat nejen
o sebe, své rodiny, své zaměstnance, ale když
dostaneme důvěru, tak i o občany města. V komunálních volbách v roce 2014 jsme dostali od voličů 9 procent, u nás v Klášterci nad
Ohří, kde máme v zastupitelstvu 21 zastupitelů, to znamenalo zisk dvou mandátů. Když
jsem však v uplynulém volebním období dostal
možnost předvést, jak umíme hospodařit my
Soukromníci, ukázali jsme to. Pro práci jsme
dokázali přesvědčit i mnoho aktivních zaměstnanců městského úřadu. A volební výsledek na
podzim roku 2018? Téměř 32 procent a zisk
sedmi mandátů, volební vítězství, čtyři radní, což je většina v sedmičlenné radě města,
v absolutním počtu hlasů prvních šest míst

úřad“ v Ústeckém kraji, v celé České republice pak jedno druhé a jedno třetí místo. Žádné
sliby, žádná hesla, jenom práce. Málokdo věřil, že se to podaří. Započatou práci musíme
v tomto volebním období dokončit a připravit
další projekty pro lepší život v našem městě.
A pokud Klášterec nad Ohří neznáte, určitě se

Zkušenosti z podnikání
voličům ukázaly, že se umíme
starat a hospodařit

pro Soukromníky. A městský úřad? Poslední
dva roky po sobě vítězství v soutěži „Přívětivý

přijeďte podívat. Hospodaříme ve městě, kde
nyní v zimě můžete lyžovat na naší „městské“
sjezdovce Alšovka. Ochutnat léčivé prameny
v lázeňském areálu Evženie můžete celoročně. V létě se pak zchladit v našem aquaparku.
Milovníky historie přivítá v zámeckém parku
plném vzácných dřevin zámek nejenom s muzeem porcelánu. Nově je otevřena expozice
„Holky z porcelánu“ v druhé nejstarší dosud
fungující porcelánce v České republice. Přijeďte se podívat tam, kde město vedou Soukromníci. Rád Vás u nás přivítám.

Naplno do řešení skutečných problémů
 Ing. Michal Dvouletý, MBA člen předsednictva Strany soukromníků České republiky |
předseda Krajské rady ve Zlínském kraji | zastupitel Zlínského kraje |
zastupitel Uherské Hradiště
Ani opoziční lavice nám nemohou překážet v tom, abychom v zastupitelstvu města prosazovali řešení skutečných problémů, které trápí obyvatele Uherského Hradiště. Proto jsem na prosincovém zastupitelstvu navrhl
dvě jasná usnesení a jsem rád, že je podpořili nejen kolegové z opozice,
ale také koalice.
Za zásadní považuji to, že jsme jako zastupitelé
jasně vyslali signál, že už nebudeme strkat hlavu do písku před problémem s polétavým prachem z uherskohradišťské teplárny CTZ. Doposud přijatá opatření byla bohužel neúčinná, a to
včetně mlžných stěn, které byly v roce 2018
instalovány, aby zamezily šíření prachu. Jak ale
ukázaly hned první mrazivé dny, k zásadnímu

zlepšení situace vůbec nedošlo. Bohužel tak
stále nechráníme okolí teplárny, ale také blízkou bytovou, vzdělávací i sportovní zónu města před šířením prachu. Potvrzují se tak obavy,
které již několik let slyším od místních obyvatel,
že mlžné stěny problém nevyřešení a že jediným
řešením je vybudování kryté haly. Proto jsem
navrhl usnesení, které zastupitelstvo nakonec

schválilo a které ukládá vedení města, aby
v této spoluvlastněné firmě prosazovalo taková
opatření, která povedou skutečně k eliminaci
šíření prachu, ideálně právě vybudováním kryté
haly.
Kromě toho se nám podařilo v zastupitelstvu
prosadit alespoň drobnou výhodu pro obyvatele
našeho města v souvislosti s vyhláškou o poplatku za odpad. Ti občané města, kteří zároveň
vlastní rekreační chatu na území města, už nebudou muset poplatek za odpad platit dvakrát.
Je podle mne totiž logické, že jeden občan vyprodukuje vždy přibližně stejné množství odpadu
a je jedno, jestli se tak děje v místě jeho trvalého
bydliště nebo na chatě třeba v Jarošově.
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Kdo umí, ten umí
 Josef Valihrach Vinař roku v ČR 2009, 2010, 2013 | Farma roku v ČR 2018
| Krumvíř, okres Břeclav

GDPR. Záznamy o činnostech zpracování
 Bc. Jaromír Kuba předseda Strany soukromníků České republiky v Pardubicích | živnostník
Většiny podnikatelů se týká povinnost vypracovat záznamy o činnostech
zpracování a tyto následně poskytnout případné kontrole (dle článku 30
GDPR). V tomto článku stručně a v rychlosti popíši, jak může postupovat
malá firma a živnostník.
Co musí záznamy obsahovat
Na to nejlépe odpoví přímo GDPR, konkrétně článek
30. Hovoří se zde o kategoriích, tj. není nezbytně
nutné vypracovávat detailní tabulku s popisem jednotlivých zpracovávaných osobních údajů, i když
podrobnější popis určitě chybou není. Dále je již
konkrétní výčet povinných údajů, včetně několika
příkladů. Ty je nutné doplnit o vámi zpracovávané
agendy a kategorie.
Jméno a kontaktní údaje správce, zástupce správce
a pověřence pro ochranu osobních údajů
Kontaktní údaje, včetně kontaktu na osobu, odpovědnou za ochranu osobních údajů (u malých firem
většinou jednatel).

Účely zpracování
Personální agendy, evidence zákazníků.
Popis kategorií subjektů údajů a kategorií
osobních údajů
Zaměstnanci, klienti, kontaktní údaje, údaje
o mzdách.
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou
osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve
třetích zemích nebo mezinárodních organizacích
Dodavatelé poštovních služeb, externí účetní.
Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci,

včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl.
49 odst. 1 druhého pododstavce doložení vhodných záruk
U malých firem málokdy dochází k předávání
osobních údajů mimo EU, či EHS. Pokud ano, je
třeba napsat obecný popis, jaké osobní údaje
předáváte, komu a v jaké zemi. Většina firem
bude jen konstatovat, že k předání nedochází.
Je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů
Osobní údaje jsou skartovány a mazány, nevyžaduje-li jejich další zpracování legislativa a nejsou-li již třeba pro činnost správce osobních
údajů, se zohledněním skartačních lhůt. Osobní
údaje, zpracovávané na základě souhlasu, jsou
mazány po pozbytí platnosti souhlasu.
Je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených
v čl. 32 odst. 1
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Výpočetní technika je odpovídajícím způsobem
zabezpečena, včetně použití šifrování a instalace antivirů a firewallů. Dokumenty jsou uchovávány v uzamykatelných skříních, nebo v uzamykatelných místnostech, kde není pohyb třetích
osob.

účely co nejvíce slučovat a používat co nejobecnější popisy, je zbytečné mít personální agendu
rozdělenou a místo jednoho řádku mít např. pět.

Formát záznamů o činnostech
Konkrétní formu zpracování Obecné nařízení nenařizuje. V praxi se setkáváme nejčastěji s následujícími formáty:
– Excelovská tabulka, kde na každém řádku je
jedna agenda, v rámci které jsou zpracovávány
osobní údaje
– Několik textových dokumentů, kde v každém
je jedna agenda
– Společný textový dokument pro všechny
agendy, který navíc nemusí být rozdělen podle
agend. V tom případě je vhodné doplnit např.
u příjemců jednoduchý popis předávaných osobních údajů.
Správné jsou všechny jmenované způsoby provedení, zvolte si formát, který se Vám bude dobře udržovat.

Kde se inspirovat
Navštivte stránky Úřadu pro ochranu osobních
údajů (uoou.cz), v levém menu klikněte na
„GDPR (obecné nařízení)“ a vyberte „Důležité
odkazy“. Získáte seznam užitečných dokumentů napříč českým internetem. V levém menu je
rovněž odkaz „Záznamy o činnostech zpracování“, který obsahuje jednoduchý vzor záznamů.
Za zmínku stojí i dokument „Základní informace
pro e-shopy“ v sekci „Poradna“, který rovněž
obsahuje jednoduchý vzor, s pěkným slovním
popisem lhůt pro výmaz. Určitě doporučuji adresu www.mvcr.cz/gdpr, zde v sekci Vzorové dokumenty naleznete vzorové záznamy pro obce,
které je ale možné využít jako základ i pro firmy. Jednoduché záznamy o činnostech jsou i na
stránkách České advokátní komory. Kombinací
těchto zdrojů a dalších dokumentů z internetu
by neměl být problém získat jednoduchý dokument pro živnostníky, či menší firmy.

Zpracování za účelem
Věta, kterou si při zpracování záznamů neustále
opakujte. Příklad: Zpracování za účelem vyřízení objednávky, zpracování za účelem vedení
personálních agend. Toto je jen příklad, který je
následně vhodné zkrátit např. na „vedení personálních agend“, či „personální agendy“.
Záznamy o činnostech musí obsahovat účel
zpracování a tato drobná slovní konstrukce Vám
pomůže jednotlivé účely určit. Nehledejte v tom
vědu, používejte cit. Pokud budete účely určovat podle jednotlivých agend, bude se Vám se
záznamy následně dobře pracovat. Snažte se

Na co dávat pozor
Mezi příjemce zadávejte jak další správce, tak
zpracovatele, je vhodné je nějakým způsobem
rozlišit. Typickým zástupcem dalšího správce
(příjemce) je Česká pošta, které předáváte balíček, aby ho doručila. Mezi zpracovatele řadíme
např. externí účetní, která zpracovává osobní
údaje na Váš pokyn, či externího IT specialistu,
který Vám dělá zálohy. Zpracovatelem osobních
údajů je i provozovatel e-shopové platformy,
u níž můžete mít e-shop. Mezi příjemce obvykle
neřadíme zaměstnance a orgány veřejné moci,
které mohou získávat osobní údaje v rám-

ci zvláštních šetření. U malých firem většinou
stačí opravdu jednoduché záznamy, už vůbec
se nemusí zaznamenávat jednotlivé přístupy
k osobním údajům. Lhůty pro výmaz je vhodné
uvádět přesně, nicméně v případech, kdy osobní údaje nejsou mazány dle pevně stanovených
lhůt a stanovení přesné doby tak není možné,
lze konkrétní termín nahradit slovním popisem
a odkazem na příslušnou legislativu a případnou vnitřní dokumentaci.
Závěr
GDPR není jen o papírování, osobní údaje je
třeba v první řadě chránit. S tím mohou pomoci
naše nástroje pro šifrování, které jsme vyvinuli pro klienty a dali k dispozici i ostatním. Ke
stažení jsou na stránce www.gdpr-pardubice.
cz, kde mě můžete rovněž kontaktovat. Tento článek je určený jako inspirace pro správce
osobních údajů, po jeho přečtení by neměl být
problém některý z výše uvedených vzorů upravit
na míru. Přeji Vám, ať to zvládnete rychle a bez
zbytečných stresů.

pohledem senátora

Živnostníkům svitla naděje. Senátoři schválili konec
poplatků za rádio a televizi
 Ivo Valenta senátor za Stranu soukromníků České republiky od roku 2014 |
krajský zastupitel ve Zlínském kraji od r. 2016 | zastupitel města Zlína | podnikatel
Další skvělá zpráva především pro živnostníky a malé podnikatele přišla ze
Senátu. Horní komora Parlamentu jednohlasně podpořila pozměňovací návrh
slováckého senátora Ivo Valenty, který navrhl, aby živnostníci nemuseli platit
autorské poplatky za televize a rádia ve svých provozovnách. Novela autorského zákona tak míří zpět k poslancům.
„Senát vyslal jasný signál, že dál nebude přihlížet
rozmachu poplatkového apetitu kolektivních správců autorských práv. Pokládám za absurdní, že kaž-

dý i sebemenší živnostník musí platit OSA a dalším
kolektivním správcům mnohatisícové poplatky jen
za to, že má např. ve svém kadeřnictví nebo kance-

láři puštěné do podkresu rádio nebo televizi. Vždyť
přeci provozovatelé rádia i televize již jednou zaplatili autorům za to, že budou šířit jejich díla. Tak nerozumím tomu, proč by se tak mělo dít opakovaně,“
uvedl senátor Ivo Valenta, který současně poděkoval všem senátorům, kteří hlasovali pro tento návrh
nejdříve na senátním Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, a poté ve středu,
na plénu Senátu. Proti tomuto návrhu nehlasoval
ani jeden senátor.
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Podle Ivo Valenty je již v mezinárodním právu jasně
zakotveno, že pokud šíření autorsky chráněného
díla nemá tzv. hospodářský význam, tak je možné
stanovit výjimku z poplatkové povinnosti.
„Přeci mi nemůže někdo tvrdit, že si kadeřnictví budeme vybírat podle toho, jestli tam hraje rádio nebo
ne. Nebo že lékárnu budeme navštěvovat jen proto,
že tam uslyšíme oblíbenou písničku. Nebo že si půjdeme nakoupit pečivo jenom do té pekárny, kde
bude mít prodavačka zapnutou televizi s oblíbeným
hudebním kanálem. To je nesmysl. Proto placení
autorských poplatků v takových případech pokládám za zcela nedůvodné,“ dodal senátor Valenta.
Ten si posvítil na praktiky OSA již v roce 2015, kdy
prosadil např. osvobození folkloristů od placení autorských poplatků. V případě autorských poplatků
přitom nejde vůbec o malé peníze. Poplatek Ochran-

nému svazu autorskému za televizi v provozovně je
až 320,85 Kč za měsíc. To je ročně 3 850,20 Kč.
Ten stejný poplatek se týká také každého rádia,
které je dokonce v samotném sazebníku OSA

označen jako „hudební kulisa“ a týká se také
CD přehrávače, MP3 přehrávače, apod. Za jedno
rádio a TV tak např. kadeřnice zaplatí 7 700,40 Kč
za rok.
„Jsem rád, že Senát našel odvahu nebát se prosazovat do českého práva zdravý selský rozum
a konečně se zastat třeba právě těch nejmenších
živnostníků, kteří jsou v posledních letech vystaveni
enormnímu tlaku ze strany státních regulací, kontrol a přímých i nepřímých odvodových povinností.
Zároveň chci zdůraznit, že tento pozměňovací návrh není namířen proti autorům a jejich spravedlivé
odměně za jejich autorská díla. Tento pozměňovací
návrh má pouze zastavit poplatkový boom kolektivních správců autorských práv, který podle mého
soudu dosahuje enormních rozměrů,“ uzavřel senátor.

názory odjinud


Marek Stoniš šéfredaktor Týdeníku Reflex

Převzato se souhlasem autora
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Evropské volby? Můžeme spojit síly


Ing. Tomáš Pajonk předseda Svobodných | zastupitel Zlínského kraje
za Svobodné a Soukromníky | podnikatel

Vážení členové Soukromníků, za pár měsíců nás čekají volby do Evropského
parlamentu. V celé Evropě se nálady obyvatelstva posunuly k větší či menší
skepsi k celému projektu. Velkou otázkou je, zda uspějí více různí mašíblové,
nacionalisté, totální levičáci a odpůrci volného obchodu, či zda se podaří uspět
stranám, které jsou euroskeptici, ale proto, že nám EU svobodu bere a ne, že
by sami chtěli brát svobod více než jim dovoluje.

Svobodní jsou ve svém názoru na EU konzistentní již od roku 2009 a na problémy spojené
s větší integrací upozorňujeme dlouhodobě.
Jako jedni z prvních jsme veřejně vystupovali
proti Lisabonské smlouvě a Euru. EU, jde to
i jinak, bylo naše první heslo. Později jsme
chtěli referendum. Někteří Svobodní chtěli

a razili (díky poznání o tom, že reforma unie
de facto možná není) poměrně radikální Czexit.
Nově vzniklá situace na poli evropské politické
scény dává šanci euroskeptickým stranám řešit věci skutečně jinak, což chceme v kampani
reflektovat. Navazujeme na rok 2014, kdy se
nám s velkým nasazením podařilo získat his-

toricky prvního europoslance, jenž hájí zájmy
lidí, kterým přísné regulace výrazně negativně
vstupují do života. Právě tato situace nám dává
obrovskou šanci jít do voleb společně s dalšími
mimoparlamentními pravicovými stranami, které chtějí chránit svobody jednotlivce, snižovat
daně a regulace a mají také realistický pohled
na Evropskou unii.
Z Europarlamentu máme zkušenosti týkající
se fungování Evropské unie a je to také naše
tradičně silné téma. Nechceme prosazovat fanatický Czexit, chceme v kampani poukázat na
konkrétní systémové problémy a neduhy, které
negativně dopadají na občany naší republiky,
mezi nimiž jsou podnikatelé a živnostníci hojně zastoupeni. Sami to ovšem proti ostatním
parlamentním stranám, které mají daleko lepší
prostředky a některé z nich i podporu médií
a různých polostátních a neziskových institucí, nezvládneme. Soukromníci pro nás vždy
byli solidním partnerem, se kterým mají Svobodní mnoho společného a máme za sebou již
úspěch ve Zlínském kraji, na který bychom rádi
navázali. Pokud by se podařilo najít společnou
linku, jakože v to silně doufám, mohla by se
za pár týdnů zrodit širší kandidátka se spoustou zajímavých jmen a uskupení. Věříme, že se
všichni společně dohodneme na variantě, která bude výhodná pro všechny strany a zajistí
nám všem kvalitní zastoupení v Evropském
parlamentu. Mít informace z první ruky a také
přístup k dokumentům Evropského parlamentu
a komise staví strany s europoslancem do pozice, kdy mohou odborně rozebírat a otevírat
jednotlivá společenská témata i na národní
úrovni. I proto je důležité, aby jak naše, tak
i Vaše strana toto zastoupení měla. Věřím, že
pokud spojíme síly, můžeme toho dosáhnout.

Palachův odkaz pro dnešek


PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních
režimů | poslanec parlamentu za ODS od r. 2017 | historik

V těchto dnech si připomínáme nejvyšší oběť Jana Palacha, který se v lednu
1969 individuálním sebezničujícím aktem postavil proti nadcházející normalizaci, smíření se sovětskou okupací. Volal především po zrušení cenzury, zákazu dezinformačních komunikačních kanálů a za svůj politický cíl považoval
generální stávku.
I přes bezprostřední ohlas se mu situaci v československé společnosti změnit nepodařilo. Teprve po dvaceti letech – až v lednu 1989 tzv.
palachiáda iniciovala konečnou fázi rozpadu

komunistického totalitního režimu.
Jaké poselství si z toho můžeme vzít, dnes
téměř třicet let od pádu komunismu v Československu? Mimochodem po ukončení cenzu-

ry (1989), svobodných volbách (první 1990),
odchodu sovětských vojsk (1991), otevření
režimních archivů (dokončeno 2008), atd. atd.
Vzali jsme si z jeho oběti vůbec nějaké ponaučení? Zprvu se po roce 1989 zdálo, že ano…
V jaké jsme dnes situaci: V loňském „osmičkovém“ roce, kdy jsme si připomínali výročí vzniku republiky (1918), mnichovskou kapitulaci
(1938), únorový převrat (1948), okupaci vojsk
Varšavské smlouvy (1968), případně i předvečer pádu komunistického režimu (1988), se
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naše politická situace zašmodrchala natolik,
že jsme získali vládu podporovanou komunistickou stranou (tvářící se spíše jako koaliční
partner), v čele s byznys premiérem s komunistickou i agenturní minulostí, který skoupením podstatné části médií ohrozil svobodnou
výměnu informací, a to vše za asistence prezidenta, jenž se aktivně podílí na zahraničních
vlivových a dezinformačních kampaních proti
vlastní zemi.
Ani po třiceti letech není naše občanská či politická sféra schopna se této situaci efektivně
bránit. Státní ani nestátní paměťové instituce,
kterým v čele chybí opravdové, svobodně založené a samostatně myslící osobnosti, zjevně neměly žádný důvod připomínat byť jediné
z výše uvedených výročí. Vezměme to stručně:
historická konference k únoru 1948 proběhla
na Slovensku, k srpnu 1968 nebyla žádná, ani
budovu Národního muzea se nepodařilo včas
k říjnu opravit, o odborných publikacích nemluvě. V omezené míře něco vyšlo o legionářích
(bez státní asistence), zčásti k první republice,
po jedné nedotažené knize a edici dokumentů

k únoru 1948 a stejné to bylo s vojenskou intervencí v srpnu 1968 a edicí dokumentů o reakci aparátu ministerstva vnitra na okupaci.
A to bylo vše. Jedině veřejnoprávní média se
poctivě snažila připomínat všechna výročí a držet povědomí veřejnosti na alespoň minimální
úrovni.
A letošní „devítkový“ rok?
O nárůstu síly komunistů vůči vládě a parlamentu a z toho plynoucí alespoň částečné
politické revanši za rok 1989 není třeba spekulovat. A to vše jde ruku v ruce s prezidentem
relativizujícím počátek našeho demokratického
vývoje – studentskou demonstraci a její brutální potlačení na Národní třídě a nakonec i transformaci devadesátých let (i přes svoji kontroverzní roli v tomto procesu). Jejich zvláštní
politické spojenectví vyvolalo duchy minulosti,
sjednotilo odpůrce obnovy demokratického kapitalismu, budování právního státu i naší orientace na Západ, instalovalo egoistického premiéra, který dokonale maskuje své osobní zájmy,
skrývá je za zájmy společenské a zneužívá za
tímto účelem státní kasu k nákupu levicových

hlasů. A ke konkrétním věcem: Tak především
se muzeum v rodném Palachově domku opět
nepodařilo vybudovat včas (leden 2019). Tyto
skluzy s ohledem na kontinuitu a diskontinuitu našich dějin a nakonec i názory veřejnosti
beru jako fatální, neomluvitelné. Dovedu si
představit, jak bude připomínána nacistická
okupace (březen 1939), na německém nepříteli se shodnou všichni, ale jak to bude s prvním výročím okupace (srpen 1969) a zejména
s listopadem 1989? Zemanovci i Babišovci se
ho bojí, společnost se opět jednorázově zvedne. Anebo ne…? Budeme mít alespoň dostatek
informací, o tom co se před třiceti lety vlastně
odehrálo? Už nyní některé paměťové instituce
signalizují, že listopad 1989 považují za politicky kontroverzní téma a ve shodě s vládnoucím duem se jeho hodnocení a připomenutí
raději vyhnou, pokud se nebudou přímo podílet
na „listopadové lži“.
Aby tento komentář k počátku roku 2019 nekončil tak pesimisticky: Snaha o řešení naší
současné politické a společenské krize má své
krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé úkoly.
A nejsou to vize řešitelné pouze na úrovni parlamentu či politické sféry obecně. Každopádně
půjde primárně o narovnání našeho mediálního
prostředí a obnovu svobodné výměny informací, návrat klíčových demokratických hodnot
a pokud možno silných osobností do našeho
veřejného života, obranu parlamentní demokracie (možná i zrušení přímé volby prezidenta) a zásadní podporu politického vzdělávání,
mediálního gramotnosti i historického výzkumu o našich zkušenostech s totalitními režimy
ve 20. století.
Když se budeme snažit o naplnění těchto základních postulátů, jsem přesvědčen, že odkaz
Jana Palacha i dalších osobností našich moderních dějin, které položili svůj život za obnovu
naší svobody a demokracie, bude zachován.
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inzerce

Nabídka členům a sympatizantům

Stará se vám o finance někdo, komu můžete opravdu věřit?
Stará se vám o finance někdo, kdo má k dispozici ty nejlepší produkty, které jsou na trhu?
Máte ve svých financích pořádek?
Jste si jistí, že lépe by váš finanční život vyřešit nešel?
Máte čas a chuť zjišťovat informace o produktech a obcházet všechny finanční instituce?
Pokud alespoň u jedné z otázek máte pochybnosti, pak je služba Fincentrum Premier určena právě vám.
1Mám několikaleté zkušenosti s finančním poradenstvím
2Chci pro své klienty to nejlepší, proto pracuji ve Fincentru
Premier, kde nabízím nejlepší produktovou nabídku
3Na moji práci jsou pozitivní reference
INVESTIČNÍ MOŽNOSTI

4Chci se vyvíjet a
intenzivně sleduji změny na
trhu, abych dokázal pro své
klienty sestavit ideální
nabídku
5Procházím pravidelně
náročnou certifikací

1.Termínované vklady
2.Dluhopisová portfolia
3.Limitované korporátní dluhopisy
4.Dividendová portfolia
5.Balancovaná portfolia
6.Nemovitosti
7.Investiční vína
8.Fondy kvalifikovaných investorů
9.Certifikáty

Mé portfolio klientů tvoří převážně
města a obce, politický exponované
osoby, doktoři a čeští podnikatelé.
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