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Parlamentní volby. Strana soukromníků je
zajímavým partnerem
O Soukromníky je zájem, aktuálně jsou ve hře tři varianty pro podzimní volby. „První je samostatná kandidátka, kterou už máme předpřipravenou. Druhý model je ODS s podporou Strany soukromníků. O společné kandidátce jednáme
i se STAN, ve hře je i varianta se STAN a KDU-ČSL,“ říká Petr Bajer.
Jak uvedl zpravodajský server www.novinky.
cz, Strana soukromníků ČR může být do podzimních parlamentních voleb bohatou nevěstou.
O volebním spojení se soukromníky jedná ODS,
lákají je i Starostové a nezávislí. Informaci, že
ODS se Stranou soukromníků jedná o společném postupu do říjnových sněmovních voleb,
potvrdil Právu předseda ODS Petr Fiala.
„Se Stranou soukromníků ČR jednáme. Je to
varianta, o které budeme v příštích dnech diskutovat,“ řekl Fiala. Odmítl nicméně domněnku, že
by za tím byl zájem získat tak Valentovy peníze
na kampaň. „Ivo Valenta dlouhodobě poskytuje
ODS sponzorské příspěvky a díky ekonomickým
opatřením, která jsme udělali v minulosti, nebudeme mít problém zajistit financování kampaně
z vlastních zdrojů. Mohu vyloučit, že bychom
něco dělali pro peníze,“ řekl Fiala.

Připomněl, že například před sněmovními volbami v roce 2010 Strana soukromníků vyzvala
své voliče, aby dali hlas ODS. Valenta v loňském roce poskytl ODS dva milióny korun.
Vzhledem k tomu, že předvolební koalice by
měla dle volebního zákona navýšené nutné
kvorum pro vstup do parlamentu (koalice dvou
stran by musela získat deset procent), jedná
se o tom, že by na kandidátkách ODS figurovali
i nestraníci – například právě členové Strany
soukromníků.
Podobnou nabídku před časem učinil podle
kuloárních informací Fiala i europoslanci Petru
Machovi, bývalému šéfovi Strany svobodných
občanů, ten ji ale odmítl. Soukromníci ale naznačili, že si budou vybírat – ke spolupráci je
totiž láká i STAN. „Jednáme s ODS i se STAN.
Obě strany jsou mi sympatické, obě mají zají-

mavé názory a jsou mi blízké. STAN tím, že je
to hnutí regionálně postavené, ODS má zase
velkou strukturu a názorově je nám nejblíž,“
řekl Právu senátor Valenta.
Předseda strany Petr Bajer sdělil, že soukromníci jednají o třech variantách. „První je
samostatná kandidátka, kterou už máme předpřipravenou. Druhý model je ODS s podporou
Strany soukromníků. O společné kandidátce
jednáme i se STAN, ve hře je i varianta se
STAN a KDU-ČSL,“ dodal Bajer.
Jeho slova potvrdil i předseda STAN Petr
Gazdík. „Snažíme se dát dohromady jakousi
‚třetí sílu‘, která by kromě nás a KDU-ČSL zahrnovala také SNK-ED, Soukromníky a různá
regionální hnutí. Formu řešíme, může to dopadnout jakkoliv. Chceme rovnocennou protiváhu k ANO a ČSSD,“ řekl Gazdík.

Pomocná stráž EET
Elektronická evidence tržeb není jen nástrojem
buzerace živnostníků a malých podnikatelů. Lze
se na ni dívat i jako na systém, který vrací do hry
již pomalu zapomenuté principy skrývající se pod
názvem pomocná stráž. Součástí systému EET
jsou totiž také mechanismy, které mají do „kontroly“ vtáhnout veřejnost. Pomocníkem se tak
může stát kdokoliv.
V prvé řadě je tu možnost jednoduše on-line
oznámit, že nebyla vystavena účtenka. Samozřejmě, doba je jinde, takže i rétorika je jiná. Nemluví se o udávání či vyřizování účtů, ale o podání
podnětu a odpovědném chování. Za první měsíc
fungování EET bylo takových případů kolem dvou
tisíc. Určitě i proto, že nikdy v historii nebylo udávání snazší. Žádné anonymní dopisy, žádné tajné
schůzky. Stačí jen vyplnit formulář a kliknout.
Vláda ale chce do spolupráce vtáhnout i ty, kterým se donášení příčí. Proto přichází s účtenkovou loterií, která má fungovat od poloviny roku.
Podle ministerstva financí je to skvělý nástroj, jak
motivovat občany k tomu, aby sami kontrolovali
poctivost obchodníků. EET zkrátka dává možnost
angažovat se všem uvědomělým občanům…
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Senátor Ivo Valenta: Spojme síly a staňme se silnějšími

Vážení kolegové, milí živnostníci,
před 26 lety jsem začínal podnikat jako živnostník,
seděl jsem v obchodě za pokladnou, vozil zboží, přemlouval dodavatele, staral se o zákazníky
a po nocích dělal papíry. Přestože se mi podařilo vybudovat velkou mezinárodní skupinu firem, nezapomněl jsem na to, co je to být živnostníkem a jak těžká řehole to je. Obzvláště v dnešní době, kdy stát

hází klacky pod nohy všem aktivním a pracovitým
lidem, především pak těm nejmenším podnikatelům.
Na živnostníky dopadá stále více regulací, zákazů
a příkazů, místo podpory podnikání se dočkali jen
další administrativy a online šmírování. Než jsem se
stal senátorem, tak jsem si bláhově myslel, že stát
šikanuje pouze mé podnikání. Bohužel jsem záhy
zjistil, že jde o všeobecný trend, proti kterému však

není v ČR veden aktivní a soustředěný odpor. A to
bych chtěl změnit.
Mám dostatek zkušeností, odvahy a odhodlání,
abych se pokusil čelit dnešní agrolevicové vládě,
která dusí živnostníky. Proto jsem se ve svém politickém angažmá rozhodl soustředit právě na tuto
oblast. Podporuji a spolupracuji se Stranou soukromníků České republiky, která je podle mého
soudu novou alternativou pro ty, kteří chtějí zastavit byrokracii a konečně dát prostor všem, kteří se
starají sami o sebe a o své zaměstnance.
Sám toho však nedosáhnu, potřebuji mít za sebou
Vás, kteří denně čelíte státní byrokracii. Obracím
na Vás, spojme síly a staňme se silnějšími v našem
společném boji. Pojďme společně vyslat jasný signál, že už toho máme dost a chceme věci změnit!
Můžete mne kontaktovat prostřednictvím mé kanceláře v Uherském Hradišti (Pasáž Slunce, Masarykovo náměstí 155), na webu, facebooku, twitteru,
e-mailem kancelar.slovacko@ivalenta.cz nebo telefonicky na čísle +420 737 277 102.
Budu také rád, když mi předáte Vaše e-mailové
adresy či telefonní čísla, abych Vám mohl zasílat
různorodé informace, postoje, pozvánky na akce,
apod. Nechci Vás v žádném případě obtěžovat, píši
Vám tento apel z toho důvodu, že je potřebné zmobilizovat všechny reálné síly a soustředit se na boj
proti narůstající státní regulaci a vrchnostenskému
počínání mnoha státních byrokratů… 

Ivo Valenta, senátor

Česká republika se stala zemí zákazů
Senátem prošel v lednu návrh zákona, který stanovuje absolutní zákaz kouření v hospodách. Stát se evidentně
žene směrem k socialismu – vládní strany neuznávají trh, jejich zaklínadlem jsou regulace, omezování a zasahovaní
do všeho možného i nemožného.
Co na tom, že hospod, kde se nekouří, je většina a stále jich přibývá. Státu to nestačí, ve jménu
vyšších cílů nebude možné kouřit nikde. Jenže řeči
o veřejném zdraví a potřebě jeho ochrany moc nesedí – hospoda není zastávka, čekárna či úřad, kam
musí člověk občas zajít a pobývat tam bez ohledu
na to, zda tam chce či nechce být. Do hospody nikdo
nikoho chodit nenutí – je to jeho svobodná volba.
Takže ve výsledku jde opravdu jen o regulaci nejen
svobodného podnikání. A ta nám, stejně jako kouření, opravdu škodí…
Senát schválil takzvaný protikuřácký zákon beze
změn. Od konce května tak má platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Horní komora o přijetí normy rozhodla
po téměř pětihodinovém maratonu argumentů pro a
proti přijetí navržených opatření. Zákon o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek nyní
dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.
Předlohu v závěrečném hlasování podpořilo 45 ze
68 přítomných členů horní komory, jednotně pro
hlasovali pouze přítomní členové klubu ANO a Klubu
nezávislých senátorů.
Norma má zavést také zákaz kouření na nástupištích, užívání elektronických cigaret v nemocnicích,
školách či nákupních centrech. Tyto cigarety budou

naopak povoleny v kavárnách barech i restauracích.
Výjimku budou mít i vodní dýmky. Zákon zakazuje
rovněž prodej cigaret v automatech, nelze-li vyloučit
jejich zakoupení osobami mladšími 18 let.

Návrh počítá se sankcemi ve formě zákazu činnosti
až na dva roky za porušení zákazu prodeje cigaret mimo vybraná místa nebo osobě mladší 18 let,
případně za prodej alkoholu podnapilému člověku.
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Eroze EET.
Osekávat ji chtějí
i její autoři
Elektronická evidence tržeb byla
kontroverzním tématem od samého počátku. Do tábora těch, kteří
v online sledování tržeb vidí problém, se ale nyní dostávají i ti, kteří
tomuto opatření původně pomáhali
na svět. KDU-ČSL dokonce přišla
s návrhem, aby byla zcela zrušena
třetí a čtvrtá fáze. Pro hospodské
a hoteliéry, stejně jako pro obchodníky, kteří do systému vstoupí
v březnu, by ale povinnost evidovat
zachovali.
„Co je k tomuto návrhu vede, ponechme stranou. Podstatné je, že by se tak ze současného
nástroje buzerace živnostníků a firem stalo
opatření, které významně diskriminuje určitou
část podnikatelského prostředí. Jistě, EET je
totální přešlap, který pouze zvyšuje náklady
a zatěžuje podnikatele. Jsme ale ostře proti
zavádění nejrůznějších výjimek a úlev. Jediným
řešením, je urychlené zrušení celého systému,“
říká předseda Strany soukromníků České republiky Petr Bajer.
Lidovecký návrh přitom není prvním pokusem
EET „změkčit“. Už dříve z vládní koalice zazněly
hlasy volající po výjimkách pro farmářské trhy
či e-shopy. A přímo ministr financí navrhoval
výjimku pro fyzické osoby, které budou mít daň
stanovenou paušálem a omezené tržby. Samostatnou kapitolou je pak zrušení možnosti
online nahlásit provozovnu, kde nebyla vydána
účtenka. „Stalo se to, co jsme tvrdili – tento
anonymní systém byl zneužíván. Vnikl tím prostor pro vyřizování účtů,“ doplňuje Petr Bajer.
EET je pro nás komplikace, zní z firem holdingu
Agrofert
Další střípek do mozaiky nesmyslnosti elektronické evidence tržeb přišel z nečekaných míst
– ohradily se proti němu i firmy z holdingu Agrofert, například velkopekárna Penam. Ta podle
deníku E15 požádala Specializovaný finanční
úřad o možnost vyhnout se eEET v reálném
čase. Výjimku chtěla pro zhruba čtyři stovky
řidičů pekařských vozů. „Požadovat vystavování dokladů po řidičích jde daleko nad rámec
jejich kvalifikace a pracovních povinností těchto
zaměstnanců. Alternativou by byly významné
investice do školení řidičů či přijetí kvalifikovanějších zaměstnanců, což by však významně dopadlo na hospodárnost výkonu činnosti
společnosti,“ stojí v žádosti, jejíž text má deník E15 k dispozici. Žádost byla pochopitelně
zamítnuta. „Zajímavé ale je, že když podobně
argumentovali drobní podnikatelé, byli zastánci systému označováni jako neschopní či něco
skrývající,“ podotýká Petr Bajer.

Je nejvyšší čas říci panu Babišovi,
že zákony platí pro každého
Je to nestravitelné. Zírám na televizi a nevěřím svým uším. Vidím člověka, který
omezil, či učinil příkoří miliónům lidí zákony jako EET, protikuřácký zákon, prosadil 32 000 nových státních zaměstnanců na které musí jiným lidem vzít peníze,
jak kolem sebe kope, pomlouvá svého nadřízeného a veřejně prohlašuje, jak
zákon obejde. Navíc lže. Vymyslel si vlastní práva, která mu má zákon upírat jako
např. právo na ministerskou funkci.
Je nejvyšší čas říci panu Babišovi, že zákony platí
pro každého. A navíc, kdo jiný, než člen zákonodárného sboru má jít příkladem. Tak nehoráznou ukázku nadutého zbohatlíka, který naprosto veřejně
dává najevo svoji nadřazenost nad plebsem, který
je dobrý na to, aby mu platil jeho cinknuté dotace,
daňové úniky prostřednictvím manipulací s akciemi
a placenou funkci ve vládě doufám již po volbách
nebudeme muset snášet. Navíc si nemohu odpustit
otázku která se vnucuje, co takhle 300 policajtů
v Praze na minulou vládu, možná by stačili tak čtyři. Jen abychom si mohli myslet, že se měří všem
stejně.

František Tomášek, Strana Soukromníků

Královehradecký kraj

Program destrukce venkova
Venkov. Za Prahou je ho pořádný kus. Vláda o něm ví, dokonce existuje státní dotační program, který má ambice venkov obnovit a rozvíjet. Obce z něho
mohou získat peníze na obnovu drobných památek či opravy komunikací.
Navzdory tomu ovšem vláda aktuálně realizuje politiku, která vede spíše k destrukci venkova. Dělá
totiž všechno pro to, aby se spolkový a společenský život na vesnicích utlumil. Mezi zbraně s největším kalibrem se řadí elektronická evidence tržeb
a protikuřácký zákon.
To, že řada hospod v těch nejmenších obcí do věku
elektronické evidence tržeb nevstoupí, se vědělo
dopředu. Zvýšení nákladů, pocit toho, že jsou buzerováni. To vedlo k tomu, že stovky hospod zanikly.
Na ty, kteří zkouší navzdory EET hospodu s omezeným okruhem zákazníků udržet, pak čeká další
rána – s koncem jara skončí i možnost svobodné
volby, zda si může host zapálit či nikoliv. Prostě to
nepůjde. I kdyby to nakrásně nikomu kolem nevadilo. Kolik venkovských hospod skončí? Kolik hospodských už nevydrží, že si na ně stát našel další hůl?
Takže mnoho vesnic už o hospodu buď přišlo, nebo
o ni přijdou. No nic, mohou se setkávat na různých
akcích, které se navzdory státu pořád konají. Pokud hasiči uspořádají akci, která je součástí kulturního kalendáře obce po desetiletí, nesmějí už
bez koncese a živnostenského listu prodávat ani
pivo. Leckde to ignorují, spoléhají na tradice, zdravý rozum a heslo, že kde není žalobce, tam není ani
soudce. Jenže teď nejen hasičům, zkomplikuje život
další opatření – součástí protikuřáckého zákona je
i nařízení, že na akcích, kde se objevují děti, se
nesmí alkohol prodávat vůbec… Model obce, kde
nebude hospoda a nikdo nebude mít chuť dělat

akce pro veřejnost, je tak docela reálný. Toto lze
asi jen těžko vnímat jako „podporu a rozvoj venkova“. A opravené silnice či nabílená kaplička to
nevytrhnou…

Ivančo, zázračný
počtář
Tento slovní obrat používal můj táta. A to,
když při mariáši měl jeden hráč sedm trumfů
a vynesl eso a ten další plonk desítku. Kdo
tuto hru zná, ví, o čem mluvím. Stejný výraz
nyní sedí na Andreje Babiše, který přesně ví,
že nárůst tržeb v hospodách ve srovnání prosinec 2016 a prosinec 2015 je 100 procent.
Jak k tomu dospěl, skutečně nevím. Jsou
například čtvrtletní plátci DPH s datem přiznání 25.ledna a navíc se smíšenými údaji.
Já jsem uváděl pod jedním IČO tržby za hotel
a restauraci dohromady a navíc samozřejmě
za celé čtvrtletí tedy říjen, listopad a prosinec
dohromady. A takových lidí jsou tisíce. Dále
jsou plátci měsíční a pak jsou neplátci DPH,
kde už se nerozklíčuje vůbec nic. Zatím žádná
čísla neuvedl, ale na oblbnutí tohoto národa
to bohatě stačí.

Ladislav Linek,

místopředseda Strany soukromníků ČR
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Babišův útok na podnikatele je na úrovni Obamova
vymlouvání na Putina. Oni to jinak neumí.
Rázný řezník a senátní kandidát promlouvá o oligarchisticko-fašistické vládě
K čemu má vlastně sloužit EET?
A jak je to s udáváním lidí a jejich
špiclováním? Nejen o „ANOnistech“
se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rozhovořil klatovský živnostník
Pavel Havlíček, známý svým „antibabišovským“ postojem. Vyjadřuje
se rovněž k situaci u Svobodných
a k tomu, kdo vlastně může a má
zastupovat živnostníky a malé podnikatele.
Jaký je podle vás dopad EET na podnikání
i charakter lidí, ve smyslu udávání, „hlášení“
atd?
Jsem velmi zklamán z přístupu mnohých odpůrců k EET a, bohužel, také mnohých kolegů či kolegyň. Je snadné kosit ty nejmenší
živnostníky, když se odpor doslova rozplizne
do malicherných sporů, koho ušetřit a komu
EET odpustit. Jako by všichni rezignovali a sobecky hledali skulinku, jak se této lumpárně
vyhnout, ale sousedovi by ji klidně na hrbu nechali. A přitom meritum věci je tolik zásadní
pro všechny:
Nazývejme věci pravými jmény, říkám při každé
příležitosti; a také každý zákon začíná výkladem pojmů. A pokud EET nazveme pravým jménem a ujasníme si pojmy, dostaneme se k podstatě problému i k relevantní protiargumentaci.
Nejde o jednotlivé parametry a komu ulevit. Majiteli ministerstva financí vůbec nejde
o funkčnost celého systému, jeho výsledky
a účinnost. Babiš klidně oseká celou EET až
na kost, jen když ji zprovozní. Pravé cíle jsou
totiž úplně jinde, nejde o výběr daní, o narovnání podnikatelského prostředí, o krácení tržeb.
Musíme naprosto jasně a přesně definovat, co
je a co není EET.
EET nemůže zajišťovat „řádné placení daní“.
K tomu slouží bankovní převody či složenky.
EET nemá zajišťovat „správný výběr daní“, neb
od toho jsou tu daňová přiznání a berní úředníci.
EET nedisponuje žádnou elektronickou rukou, která prošacuje živnostníky, odebere jim
„dukáty zakopané pod hruškou na zahradě“
a odevzdá do jakési společné pokladny, která
když se naplní, bude líp.
EET je jen a pouze obyčejný „internetový telefon“, který majiteli ministerstva nahlásí, co
živnostník se svým zákazníkem se rozhodnou
takovému „telefonu“ svěřit. Pokud se zákazník
s prodejcem dohodne, nikdy se majitel financí
nic nedozví.
EET má prý zabránit krácení tržeb. To ale nedokáže, protože je krátit prostě lze. Několika
způsoby. A člověk jen trochu rozumem políbený

je zná. Vždy se najdou dva lidé, kteří se dohodnou tržbu nehlásit. Říká se tomu vzájemná
lidská interaktivita a je neregulovatelná. Vždy
je možné nahlášenou tržbu zase jednoduše
„odnahlásit“. Odůvodnění lze připravit několik.
Jednoduše řečeno – EET je naprosto zbytečný,
ale drahý nástroj k nahlašování tržeb, z nichž
nahlašovat některé se nemusí, anebo je zase
může kdokoli podle libosti odhlašovat, jak se
komu zlíbí, a pokaždé s jiným číslem a účtenková loterie může klidně běžet jako o závod.
EET je bezzubý nástroj, který nedokáže zabránit
krácení tržeb, ale živnostníci za něj musí utratit
mnoho tisícovek, které ovšem potřebují pro děti
na chleba a na máslo. Pamatujete tu posmrkanou tisícovku, kterou vytáhl Babiš zmuchlanou
z kapsy? Tak to je přesně ta tisícovka, za kterou
živnostníci oblékají děti anebo jim dávají ovoce
na svačinu do školy.
Z příkazu majitele financí ČR ji ale musí utratit
měsíčně za provoz nesmyslu jménem EET. Někteří už na takový nesmysl nemají. A jsou jich
stovky. A tisíce ještě budou. A každý obslouží
denně třeba padesát zákazníků. A tisíc živnostníků během měsíce uvolní padesát tisíc zákazníků, kteří už si nekoupí v hospodě utopence
ze špekáčků od řezníka Pavlíka, ale v Tescu
ve sklenici z Kostelce.
Profitujícím z EET tu bude jen a pouze Babišův
Agrofert stejně tak jako v Chorvatsku Todoričův
Agrokor. Mimochodem, Babiš s Todoričem jsou
prima kámoši a podnikají v naprosto shodném
segmentu zboží a služeb.

Když jsme u toho „Velkého bratra“, co říkáte
na špiclování a monitoringy mailů a telefonátů
ze strany vnitra a tajných služeb?
Fenoménem dnešní doby vlády socialismu jsou
regulace, dohled, kontroly. Ostatně tyto znaky
jsou socialismu vlastní. Socialismus tkví v posilování nadřazené role státu, socialismus je
podřízení si občanů a jejich instalace do role
živitelů státu.
Takové to: „My posílíme stát a ten se o vás postará. Avšak zaměstnavatelé, seberte lidem jejich peníze a odevzdejte nám je, ať máme za co
se postarat. Že se postaráme mnohem hůře, než
byste to zvládli sami? No a? Zbývá přece méně
peněz, protože my také máme nárok.“
A socialismus není schopen se o kohokoli postarat, protože na svou vlastní existenci spotřebovává stále více a více prostředků, protože
hospodařit s cizím je tak sladce opojné, že?
A proto potřebuje kontroly hospodaření; a protože kontroloři jsou jen lidé, jsou také potřeba
kontroloři kontrolorů. Ty pak je potřeba pohlídat
kontrolními komisemi a nakonec každý kontroluje každého a nezbývá nikdo, kdo by skutečně
produktivně pracoval. A socialismus se začne
bortit na svých hliněných nohách a socialisté
začnou odhalovat své vnitřní a vnější nepřátele.
Obvykle jsou za nepřátele ti svobodomyslní
a nezávislí, pravicově uvažující. Živnostníky
a soukromníky začne takový systém nazývat kulaky a keťasy. Nebo moderněji „Daňky Krátily“.
A tak to jde, co svět světem stojí, a mnozí věří
lžím vrchnosti, že živnostník nakoupí zboží ▶
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za sto tisíc, prodá a za dvě stě tisíc jede takový
„Daněk Krátil“ na „Bahamas“. Socialisté nikdy
nepřipouští, že se mýlí, a tak potřebují hledat
nepřátele. Jste mocný socialista, všechno děláte
pěkně po socialisticku, a přesto to nefunguje.
A už opět hledáte vnitřního či vnějšího nepřítele.
Ano, vnějšího nepřítele je také nutné hledat.
A socialisté u moci – i bruselští socialisté jsou
u moci – musí najít vnějšího nepřítele, protože
jinak by socialismus fungoval, že? A tak Putin
zařídí výhru Trumpovi, zařídí prchající Syřany
z celého islámského světa, zařídí falzifikáty
a hacknutí mailového účtu Clintonové, Putin zařídí také brexit a Čínu a všechno zlo na světě
zařídí, tak mocný je Putin. Ve stejné větě těch
socialistických strážců jediné pravdy se také dozvíte, že Putin a Rusko vůbec nejsou mocní, ale
hroutí se a neví kudy kam a za chvíli už Rusko
prostě nebude, protože v Rusku není naprosto
nic, protože silná EU položí Putina na lopatky;
a soudruh pornoherec, takto ochránce jediných
pravých hodnot, vše odhalí svým bdělým přístupem.
Víte, logicky uvažující člověk si musí nutně myslet, že je v blázinci. Ale nikoli, to jen svět vedou socialisté, vedou jej blázni. A dodám ještě:
Zaplať pánbůh, svět dostal ještě šanci volbou
Donalda Trumpa v Americe. Kdo přemýšlí, ten
mi rozumí.
Začíná tedy doba cenzury? Dohled nad médii
a podobně?
S posilováním role státu a návazně na to pak
s odhalováním vnitřních či vnějších nepřátel
přichází nutkání mít pod kontrolou naprosto
vše. Prozatím nejde o cenzuru jako takovou.
Prozatím tomu říkají obrana. Prozatím hledají
způsoby, jak umlčet „nepřátele“. Nechtějí tomu
říkat cenzura, ale velice po ní touží. Prozatím se
pouze neříká a nepíše vše, jen to, co potvrzuje
„pravdu mocných“. Ale pozvolna si na cenzuru posvítíme. Ukrojíme další kolečko svobody
zavedením jen takové malé cenzurečky při regulaci „hazardu“. A já se opět ptám – co je to
hazard? Sázení v Synotu ano, a sázení v Agrofertu na dostizích ne? Sakra, kde to jsme, kam
to jdeme a kam dovolujeme tu káru tlačit?
Co se děje podle vás u Svobodných, myslím
konkrétně odstoupení Petra Macha z funkce
předsedy?
To, co se odehrává u Svobodných, jde naprosto mimo mne. Je to interní věcí Svobodných
a já ji nehodlám komentovat, zda libertariánští
anarchisté chtějí vystrnadit původní zakládající
konzervativce a z původně konzervativní strany udělat stranu libertariánskou. Tyto tendence
probíhají a je vnitřní věcí Svobodných, jak se
s tím popasují. Pokud se rozhodnou pro libertariánství, je to jejich věc. Obávám se však, že
občané nepotřebují libertariánské experimenty,
ale hledají skutečně pravicovou stranu liberálně-konzervativní, jakou byla, či měla ambice být
ODS v dobách Václava Klause, a takovou, jakou
je (a na každém kroku se o tom přesvědčuji)
Strana soukromníků. Velmi bych si přál, aby ODS
vzala rozum do hrsti, skončila s plochým filozofováním a začala pojmenovávat věci pravými
jmény, tak jak to dělá Václav Klaus mladší. Je
nám toho všem moc potřeba.

Není živnostenská strana tak trochu archaismem? Tak jako bývala agrární strana? A nevyvolává u některé veřejnosti spíše negativní
tendence? Vždyť tu máme také ještě podnikatelskou stranu...
Tady máme, pane redaktore, trochu zmatek
v pojmech. Neexistuje žádná živnostenská strana ani podnikatelská strana, existuje jen a pouze Strana soukromníků. A archaismem rozhodně
není, protože soukromníci a živnostníci zoufale potřebují stavovskou stranu. Potřebují mít
v Parlamentu a v Senátu své zastoupení a silné
zastoupení, protože reálně hrozí soukromničení zánik. Ne nadarmo označuje Babiš malé firmy za zbytečné a na nic a tvrdí, že je potřeba
podporovat velké nadnárodní firmy. Pravda,
mluví o své firmě, že? A tak ji také podporuje
z pozice majitele ministerstva financí. Možná
máte na mysli ne stranu, ale Asociaci živnostníků. Ano, existuje Asociace malých a středních
podniků pana Havlíčka Karla, mého jmenovce.
Toho pána, který velmi agilně podporuje Babiše
ve všem, co podniká proti malým živnostníkům.
To není asociace, která by hájila zájmy malých
živnostníků, to je dotační spolek poklonkující
likvidátorům malých živnostníků. Stejně tak se
chová Asociace hotelů a restaurací vychytralého
pana Stárka, který doufal v likvidaci konkurence
za pomoci Babiše a jeho EET. Nepomyslel však,
že sám je pro Babiše stejným hmyzem a další na cestě likvidace budou právě jejich hotely
a restaurace. Asociace živnostníků, jejímž jsem
spoluzakládajícím členem, má ambice sdružit
skutečně malé živnostníky. OSVČ či firmičky
s několika málo zaměstnanci a poskytovat jim
oporu, právní servis, pomoc při vyjednávání
smluv s velkými dodavateli, pomoc při vyjednávání lepších nákupních podmínek, poradenství,
konzultace a koneckonců v budoucnu i finanční pomoc v případě náhlých, nepředvídatelných
a bez pomoci třeba fatálních událostí.
A má-li být nynější doba tak trochu bilanční, pak
musím připomenout socialistické dárky, které
nám nadělila naše oligarchicko-fašistická vláda:
■ p ovinná revize kotle, povinná revize komína,
ale spíše jde o povinné razítko a metlu na peněženky
■ z ákaz kouření v hospodách; zákon se tváří,
jako by chránil lidi před škodlivostí kouření.
To ale zdaleka není antikuřácký zákon, to
je protihospodský zákon. Nechrání totiž lidi
před škodlivostí kouření, ale před škodlivostí kouření v hospodách. A k čemu je taková
ochrana, jestliže neobdarovává spravedlivě
a principiálně všechny? Ale pravda, před každou pivnicí stojí fronta maminek s kočárky,
čekajících až budou moci vtrhnout dovnitř
a začít své dítě kojit pivem. Proto také říkají,
že zákaz přinese hospodám větší profit.
No není to blázinec? A přitom vůbec nejde o domnělá práva kuřáků kouřit a zdaleka nesmí jít
o právo nekuřáků zakázat kouření tam, kam
nemusí chodit. Protože právě tohle zákon dělá.
Tím dotčeným a zkráceným na právu je hospodský, protože ten musí mít právo kalkulovat kouření. Stejné právo, jaké má tabákový koncern.
Také kalkuluje při dosahování hospodářského
výsledku s kouřením. Kouření je legální činnost
a není v souladu s právem někomu umožnit kalkulovat profit z kouření a někomu ho zakázat.

Zákon zakazuje kouřit tam, kam nikdo není povinen vstupovat, a zaklíná se ochranou zdraví.
Vždyť to je šílenost; a rovnost před zákonem,
která by měla být právem, je tu zašlapána.
■ z ákaz prodeje o svátcích a tím zákaz chodit do práce ve svátek, pro některé. A opět
sladce socialistické lži o ochraně pracujících,
protože rovnost před zákonem, tedy pofiderní nárok na ochranu před prací ve svátek,
je zašlapána. Prodavačky nesmí do práce
ve svátek, protože mají nárok být doma s rodinou. Kontroloři naopak musí do práce, aby
kontrolovali, zda někdo není v práci. Opět pro
blázny.
■ p ovinnost vpustit do obydlí úředníka na kontrolu topení a opět odůvodňovaný ochranou
sousedů. A pokud někdo bude chtít pálit PET
lahve plněné pilinami a olejem, bude to dělat
klidně dál, jen je schová do sousední místnosti. Ale úředníci prostě prolomili domovní
svobodu, kterou si netroufli prolomit ani totalitní socialisté – komunisté.
■ E ET jsem popsal výše, nedokáže zabránit
krácení tržeb, a nemůže mít tím pádem vliv
na výběr či odvod daní.
Kapitolou sama pro sebe je výzva a hmotná motivace k udávání, kterou od gestapa odkoukali
ANOnisté a majitel této politické firmy, ministr
financí. Anonymnímu udání pomocí udávacího
webového formuláře říkají ANOnisté „angažované upozornění na nepravosti“. A to, prosím,
ústy vysokoškolského funkcionáře, soudruha
Zlatušky. Nějaký rozdíl oproti gestapu vidíme?
Vzpomínáte, jak jsem upozorňoval, že demokratické volby vynesly k moci i Hitlera?
■ d otace pro bohaté na nová auta, pro nemajetné za starší auta pokuta
■ váš strom na vaší zahradě už není váš
■ vaše děti už nejsou vaše děti
■m
 inistr za ANO požaduje kriminál za vtipy
o menšinách
■ totéž stejný ministr za kritiku islámu
Socialisté společně s korporátním fašistou nám
ordinují svět přesně podle George Orwella:
„Čím více se společnost vzdaluje od pravdy, tím
více nenávidí ty, kteří ji říkají.“ Pseudoodborníci
na všechno, chrlení humanitními fakultami a vychovaní levicovými aktivisty, nám diktují, jak máme
žít. Pornoherec označuje, kdo je bezpečnostním rizikem státu a socialističtí vůdcové mu naslouchají!!! A není daleko doba, kdy manželé zplodí dítě,
které jim bude odebráno a přiděleno homosexuálům, kteří mají přece právo na dítě. Domnělým
lidským právům pokládáme na oltář občanské
svobody, pěkně jednu po druhé jako ukrojená
kolečka salámu. A najednou zjistíme, že nemáme
salám žádný a jsme otroky všeobjímajícího státu,
jsme otroky, kteří nevolničí pro stát. A přitom stále
platí, co jsem tvrdil v kampani, že: „Lidé nemají
sloužit státu, stát má sloužit lidem. Lidé nepracují
pro stát, lidé pracují především pro sebe!“
Víte, společnost není pochybná homogenní hmota, kterou mohou sociální inženýři formovat podle
svých potřeb. Společnost je množina individualit,
které musíme respektovat a uznávat. Slovy Ronalda Reagana: „My, lidé, nebudeme nikdy svobodní, pokud neomezíme moc vlády.“ A tato vláda si
uzurpuje už přespříliš moci.
Rozhovor byl zveřejněn na internetových stránkách www.parlamentnilisty.cz
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