
Dohoda o spolupráci mezi Občanskou demokra-
tickou stranou a Stranou soukromníků České 
republiky předpokládá, že Soukromníci obsadí 
přibližně 40 míst na kandidátních listinách ODS, 
a to ve všech krajích České republiky. Záro-
veň se obě strany domluvily na tom, že budou 
v rámci volební kampaně vystupovat pod ná-
zvem „ODS s podporou Soukromníků“.
„Občanská demokratická strana se za živnost-
níky, za střední a malé podnikatele dlouhodobě 
staví, je jejich věrným zastáncem. Jsem rád, že 
jsme se dohodli se Stranou soukromníků na vo-

lební spolupráci. V našich programech máme 
hodně společného, takže jde o logický krok. 
Věřím, že to povede k ještě lepšímu výsledku 
v podzimních sněmovních volbách,“ uvedl Petr 
Fiala, předseda Občanské demokratické strany. 
„Je nutné nynější levicově-populistickou vládu 
zastavit v kladení dalších a dalších překážek 
v podnikání: ať už jde o kontrolní hlášení, elek-
tronickou evidenci tržeb či celkově přibývající 
papírování.“
 „Do parlamentních voleb vstupujeme s pře-
svědčením, že peníze patří lidem, nikoliv státním 
úředníkům. Zároveň jsme již od první republiky 
důvěryhodnou politickou sebeobranou všech 
aktivních a pracovitých lidí, především pak živ-
nostníků a malých a středních podnikatelů, je-
jich rodinných příslušníků a zaměstnanců. Právě 
za jejich práva se chceme rvát také na parla-
mentní úrovni a já věřím, že společně s Občan-
skou demokratickou stranou toho jsme schopni 
letos na podzim dosáhnout,“ uvedl Petr Bajer, 
předseda Strany soukromníků České republiky.
„Soukromníci a občanští demokraté mají v mno-
ha směrech velmi podobné názory. Proto je naše 
spolupráce v letošních parlamentních volbách 
logická a zcela přirozená. Nechceme přispívat 

ke štěpení pravicových voličů. Naopak hodláme 
spojit energii a vytvořit dostatečnou sílu k za-
stavení agrolevicové vlády, která vrací naši zemi 
k totalitním praktikám. Zároveň chceme být zá-
rukou toho, že se na živnostníky, malé podni-
katele a jejich zaměstnance nebude zapomínat. 
Jsme připraveni zrušit či zmírnit dopady mnoha 
současných likvidačních regulací. Současně po-
můžeme prosadit takové daňové reformy, které 
pomohou malým podnikatelům a vytvoří pro-
středí, ve kterém bude možné opět svobodně 
podnikat, vytvářet hodnoty a pracovní místa,“ 
dodal předseda Soukromníků Petr Bajer.

Jaké jsou hlavní obrysy dohody s občanskými 
demokraty?
Předně jedna důležitá poznámka – nejde o ko-
alici. Na kandidátce s názvem ODS s podporou 

Soukromníků bude celkem ve všech krajích 
zhruba 40 našich lidí, tedy přibližně 15 procent. 
Určitě se budeme podílet i na formulaci progra-
mu pro nadcházející volby.

Proč jste se nakonec rozhodli pro spolupráci 
právě s občanskými demokraty? O spolupráci 
se Soukromníky stály i jiné strany, dokonce 
probíhala i jednání…  
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STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Strana soukromníků České republiky Občanští demokraté navazují na dřívější spolupráci a pro letošní parlamentní 
volby spojují síly. Obě strany chtějí zastavit současnou levicově-populistickou vládu, která se mimo jiné rozhodla 
šikanovat živnostníky, jejich rodiny i zaměstnance, a otočila se zády proti všem aktivním a pracovitým lidem. 

Zastavit programovou šikanu malých a středních podnikatelů, jejich rodin a zaměstnanců. To jsou hlavní důvody, proč 
pro nadcházející parlamentní volby spojili Soukromníci síly s občanskými demokraty. Vystupovat budou pod názvem ODS 
s podporou Soukromníků. „Soukromníci a občanští demokraté mají v mnoha směrech velmi podobné názory. Proto je naše 
spolupráce v letošních parlamentních volbách logická a zcela přirozená,“ říká k dohodě předseda Soukromníků Petr Bajer.
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Proč padla volba na variantu s ODS

 půjdeme do parlamentních voleb sami 
 půjdeme ve spojenectví s hnutím STAN 
 půjdeme ve spojenectví s ODS 
 
Jednání s hnutím STAN
STAN byl první, s kým jsme začali jednat. Při 
prvním jednání nám bylo předsedou Petrem-
Gazdíkem řečeno, že STAN má velký zájem 
o spolupráci se Soukromníky, a že naše spoje-
nectví má značnou logiku. Začaly přípravy. Při 
druhém jednání jsme se dozvěděli, že zahájili 
jednání i s KDU-ČSL o vytvoření nové volební 
strany s tím, že mají zájem o naši účast. Padly 
tam i pracovní názvy nové strany jako Lípa, Klas 
a podobně.
Při třetím a posledním jednání jsme řekli, že než 
budeme případně pokračovat v jednání, chceme 
znát názor na základní požadavky našeho pro-
gramu, ze kterých neustoupíme. Zrušení EET, 
zrušení Kontrolního hlášení DPH, zrušení ome-
zování domovní svobody, novelizaci protikuřác-

Dovolte, abych Vám objasnil důvody rozhodnutí Soukromníků jít do veleb s Občanskou demokratickou stranou. Jistě 
víte, že jsme měli na stole tři varianty:

kého zákona, důkladná debyrokratizace zákonů 
a vyhlášek a podobně. Přednesli jsme názor, že 
si nedovedeme představit kladnou reakci vede-
ní KDU-ČSL na naše požadavky proto, že KDU-
-ČSL považujeme za spolupachatele likvidačních 
zákonů nejen proti soukromníkům. Tím jednání 
skončilo, žádná odpověď už nepřišla. 
Nepopírám, že jsme souběžně jednali i s vede-
ním ODS. Vedení hnutí STAN jsme to řekli, stej-
ně tak vedení ODS od nás vědělo, že jednáme 
i s někým jiným.

Jednání s ODS 
Jednání s ODS bylo tvrdé, ale oboustranně 
velmi korektní. Postupně jsme zjistili, že naše 
programové požadavky se s názory ODS shodují 
ve více jak 90 %. Zásadní shoda je také v tom, 
že situace v republice je nesmírně vážná a že je 
nutné, aby pravice udělala vše proto, abychom 
současnou levici dostali po volbách do opozice. 
Za pár dní se sejde společný volební a progra-

mový štáb a začneme připravovat dokumenty. 
Za naším rozhodnutím si pevně stojíme, i když 
víme, že určitá část voličů i z řad soukromníků 
a jejich rodin, nás bude kritizovat. 

Garantuji Vám, že v programu žádné jiné stra-
ny nebude tolik myšleno na řešení obrovských 
problémů, ve kterých se dnešní malí a střední 
soukromníci, vinou Sobotky, Babiše a Bělo-
brádka, ocitli. 

Našim spojenectvím s ODS vznikla velká šance, 
že i zástupci politicky organizovaných soukrom-
níků se dostanou do parlamentu a začnou zá-
ležitosti řešit tam, kde se o nás zatím bez nás, 
rozhoduje. 
Prosím, hodnoťte naše kroky až podle výsledku. 
Jsme přesvědčeni, že ty voliče, kteří nám dají 
hlas, nezklameme a nakonec budou spokojeni 
i ti, kdo před volbami půjdou proti nám. 
 Rudolf Baránek

To je pravda. Nicméně pokud se podíváte 
na program občanských demokratů a náš, 
pak uvidíte jasnou shodu ve všech klíčových 
oblastech. Vše by se dalo jednoduše shrnout 
do jednoho hesla, že peníze patří lidem, ni-
koliv státním úředníků – od toho se odvíjí náš 
pohled na daňový systém, výdaje státního roz-
počtu a podobně. Zároveň spolupráci s ODS 
vnímáme jako nejlepší platformu pro to, co 
historicky děláme – tedy hájení zájmů živnost-
níků a malých a středních podnikatelů, jejich 
rodinných příslušníků a zaměstnanců.

Není to tak dávno, co Soukromníci spolupra-
covali se Stranou svobodných občanů. O této 
variantě jste neuvažovali?
Se Svobodnými jsme měli uzavřenou spolu-
práci pouze pro krajské volby. Byli jsme do-
mluveni, že po krajských volbách si spolupráci 
vyhodnotíme a rozhodneme o dalším postupu. 
Svobodní, ale i Soukromníci, se po volbách 
shodně domluvili na tom, že spolupráce na dal-
ších volbách není naši prioritou. Soukromníci 
však i nadále deklarovali svoji připravenost 
pro širší předvolební spolupráci. Svobodní se 
suverénně rozhodli, že půjdou do voleb samo-
statně. Je to jejich volba.

Vy jste o stejném přístupu, tedy o samostatné 
kandidátce, neuvažovali?
Soukromníci spíše preferují nezbytnou in-
tegraci sil na pravici a schopnost nabídnout 
pravicovému voličovi jasnou a důvěryhodnou 
alternativu dnešní agrolevicové vládě. Mrzí 
nás stále pokračující štěpení sil na pravici. 
Věříme, že Soukromníci a ODS nabídnou jasný 
a srozumitelný program, který zaujme voliče 
a především je přesvědčí přijít k volbám.

Jaké mají Soukromníci pro letošní podzim 
vlastní volební cíle?
Byli bychom rádi, kdyby po podzimních par-
lamentních volbách měla Strana soukromníků 
ČR nejen senátora Ivo Valentu, ale také ně-
které poslance.

Jaká jsou ambice pro parlamentní volby?
Věříme, že máme šanci dosáhnout dvoucifer-
ného volebního výsledku a společně s dalšími 
politickými stranami zastavit řádění dnešní 
agrolevicové vlády. A pokud jde přímo o naše 
kandidáty, velmi rádi bychom po podzimních 
volbách měli nejen senátora Ivo Valentu, ale 
také některé poslance.

Máte už představu, jakým směrem by se vedla 
případná koaliční jednání po volbách?
To je velmi předčasné, zajíci se počítají až 
po honu a na volební průzkumy nikdo z nás 
moc nevěříme. Ovšem na miliony občanů naši 
země v těchto měsících dolehnou ty nejbrutál-
nější zásahy státu do jejich svobod a soukromí. 
Jsem přesvědčen o tom, že se tento stav po-
depíše také na výsledku podzimních voleb bez 
ohledu na to, kolik koblih i socialistických slibů 
dnešní vláda ještě stihne rozdat. 
Naše úsilí směřuje především k tomu, aby nám 
voliči uvěřili, dali nám svůj hlas a u voleb jsme 
uspěli – jenom tak je možné čelit dalším stát-
ním regulacím, které nám reálně hrozí…
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Pozor, EET není 
jen krabička 
a software!

Na sponkách 
ušetřili, miliardy 
ale letí komínem

Ivo Valenta: Snížení výdajových paušálů je 
likvidační zásah do podnikání

Humor v reklamě? V tomto případě jde 
spíše o výsměch

S EET vznikají i další povinnosti, 
které, ač nejasně, vyžaduje zákon. 
Jejich nedodržením se vystavujete 
pokutě 50 000 Kč. O co jde? 

Úřad vlády se pochlubil, že už 
třetí rok po sobě snižuje náklady 
na své hospodaření. Údajně nevy-
čerpal celou miliardu, kterou měl 
ve svém loňském rozpočtu k dis-
pozici. Úsporná opatření se dotkla 
nákupu služeb, energií i materiá-
lu – od kancelářského papíru až 
po hygienické potřeby.

Na živnostníky míří další zátěž. Ministerstvo financí jim navrhuje snížit limit pro 
výpočet daně, pokud chtějí k výpočtu použít paušál.  Strop pro výpočet výdajo-
vého paušálu má nově klesnout ze dvou milionů na milion korun. Proti tomuto 
návrhu ostře vystupuje senátor Ivo Valenta, který je spolu s některými kolegy 
v příštím týdnu připraven na hospodářském výboru podat pozměňovací návrh, 
který by zachoval současný stav.

Mám rád dobrou reklamu. Pokud možno vtipnou a inteligentní, nevadí mi ani 
nějaké ostřejší slovo nebo nějaká nahotinka. Reklama má být svobodná a bez 
cenzury. Dobrá a kvalitní reklama slouží propagaci a tedy co nejúspěšnějšímu 
prodeji.

Musíte mít v prodejně viditelně umístě-
nou tabulku s touto větou:  „Podle zákona 
o evidenci tržeb je prodávající povinen vy-
stavit kupujícímu účtenku. Zároveň je po-
vinen zaevidovat přijatou tržbu u správce 
daně online; v případě technického výpad-
ku pak nejpozději do 48 hodin.“ 
Pokud provozujete webové stránky, kde 
nabízíte výrobky nebo služby (myslím, že 
to je většina stránek), musí být tato věta 
umístěná i na nich. Netuším, k čemu je toto 
opatření dobré pro zákazníka, ale dá se 
tušit, že to bude dobrý důvod pro úředníky 
na rozdávání pokut.  Jiří Jindra

V době, kdy právě ze Strakovy akademie, 
sídla vlády, snad každý den přicházejí roz-
hodnutí mající za následek další a další vý-
deje státního rozpočtu, je takové oznámení 
o úspoře energií v hodnotě 1,7 milionu ko-
run minimálně úsměvné.
Těmi skutečně podstatnými čísly se totiž 
stát moc nechlubí. Žádná tisková zpráva 
o tom, že od roku 2012 do loňského pod-
zimu vzrostl počet státních zaměstnanců 
o 23 000 a náklady na ně o 16,6 miliardy 
korun, nevyšla. Stejně tak nikdo neprezen-
tuje, že letos přibude dalších 7 600 erá-
rem placených lidí, čímž výdaje na platy 
vzrostou na 162 miliard korun. Takže ano, 
spořit na hygienických potřebách a kan-
celářských sponkách se dá, ale skutečné 
úspory jsou jinde.

Vedle zavedení kontrolního hlášení nebo EET 
tak stát přichází s další restrikcí na podnikatele. 
„Navrhovaná změna přinese v praxi celou řadu 
problémů. Následky mohou být nedozírné, pro 
řadu podnikatelů bude taková změna „posledním 
hřebíčkem do rakve“ a s podnikáním definitivně 
skončí. Pokud budou dále využívat živnostenské 
oprávnění, pak maximálně k přivýdělku,“ říká 
o záměru ministerstva financí senátor Ivo Valen-
ta. 
Na podnikatele se totiž v posledních měsících valí 
jedna byrokratická zátěž a komplikace za dru-
hou. Jde především o EET a kontrolní hlášení. Již 

Billboardy, media, tisk a na co další si vzpomenete, 
však aktuálně okupuje reklama, která nepomáhá 
výrobku či službě obstát v konkurenčním prostředí. 
Jde o propagaci produktu, na kterém díky špatnému 
a šikanujícímu zákonu o EET profituje pár hráčů. Ně-
kolik málo firem (karty byly již možná rozdány do-
předu) si tak mastí kapsu na zákonné šikaně jiných. 
Tato reklama je velice hloupá a leckdy se vyloženě 
vysmívá těm, kteří si tento produkt musí ze zákona 
pořídit.
Co říci ke sloganům „S naší pokladnou ušetříte“, 
„Pokladna MarkEETa je váš poklad na léta“ či „Vy-

dnes kvůli těmto novinkám z dílny současné vlá-
dy končí tisíce podnikatelů a to je teprve začátek.
„Zavedení výdajového paušálu před lety přece 
mělo své opodstatnění. Jeho smyslem bylo ulevit 
drobným podnikatelům a živnostníkům od zby-
tečné administrativy a plateb za účetní či daňové 
poradce, kteří by se jim starali a daňovou optima-
lizaci. Odpadla jim také povinnost shromažďovat 
každou účtenku. Proč měníme něco, co funguje? 
Dnes už přece každý ví, že podobné kroky vedou 
pouze k tomu, že stát přijde o další skupinu po-
ctivých podnikatelů, kterým se už dnes podnikat 
jednoduše nevyplatí – pro samé papírování totiž 
na podnikání ani nemají čas,“ dodává Ivo Valenta.
„Omezení paušálů o polovinu je opravdu radi-
kální, výrazný a především nesmyslný zásah 
do živnostenského podnikání. Vedení daňové 
evidence přece nemůže být pro drobného pod-
nikatele atraktivní, pokud je spojeno s personál-
ními i finančními výdaji. Je navíc velmi naivní se 
domnívat, že takové nařízení usnadní práci úřed-
níkům. Naopak, kontrolovat daňovou evidenci je 
mnohem pracnější než zkontrolovat u poplatníků 
spočítaný uplatněný paušál. Tato změna povede 
spíše k dalšímu navýšení počtu úředníků na fi-
nanční správě. Ministerstvo financí by mělo po-
stupovat opačně – místo házení klacků pod nohy 
by mělo aktivním lidem pomáhat a podporovat 
je,“ uzavírá senátor.

dělávejte na EET s eKasou“. Jak to asi musí působit 
na živnostníky, kteří si povinně a leckdy za cenu 
ohrožení živnosti musí tento produkt se skřípěním 
zubů pořídit. Napadá mne paralela se situací, že by 
bylo uzákoněno, že každý občan musí vypít povin-
ně deset piv denně. V takovém případě by se zřej-
mě objevila hesla typu „Koupí piva u nás ušetříš“, 
„Naše pivo Markeeta, posílí tvé tělo na léta“ či „Z 
každého piva Dotykačka pro vás do kapsy kačka“. 
Ale asi nejvýstižnější by bylo prosté „Vydělávejte na 
tom, že musíte utrácet“... Pevně doufám, že se jed-
ná o dočasný stav.  Ladislav Linek
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V únoru znovu v ulicích. Legrace ale bylo méně

Projde taková nehoráznost?

Vzpomínáte si na loňský únor? Tou-
to dobou byla v plném proudu kam-
paň Vítězný únor 2016, v které se 
Soukromníci snažili recesistickou 
formou upozornit na postupující 
erozi podnikatelských svobod, při-
bývající šmírování a smršť zákazů 
a regulací. 

Vyvrcholením kampaně byl průvod uspořádaný 
25. února. Vedli ho milicionáři, účastníci nes-
li na transparentech hesla „S EET NA VĚČNÉ 
ČASY“, „ANI PARAGRAF NA ZMAR“, „ZÁKAZY 
ZA LEPŠÍ SPOLEČNOST“ a podobně. „Využili 
jsme toho, že první den kontrolního hlášení teh-
dy připadl na vskutku symbolické datum, tedy 
25. února,“ říká předseda Strany soukromníků 
ČR Petr Bajer.
A letos ve stejný den vyrazili Soukromníci do ulic 
znovu – podpořili shromáždění na Václavském 

náměstí, které svolala Asociace podnikatelů 
a manažerů. I tato akce si kladla ne zcela tradič-
ní formou rozvířit diskuzi o tom, v jakém stavu 
je svoboda v České republice, co vše bylo v po-
sledních několika letech zakázáno, přikázáno, 

regulováno či registrováno. „Ve velké většině 
máme stejný názor na situaci v České republice 
i na možné nebezpečí z toho pramenící. Proto 
je nutné využít každé příležitosti a upozornit 
na lidi, kteří se snaží krok po kroku omezovat 
demokracii a likvidovat drobné, malé a střední 
soukromníky,“ řekl o akci Petr Bajer.
Obě akce dělí jeden rok. A za tu dobu se toho 
událo docela dost. Realitou se stalo nejen kont-
rolní hlášení DPH, ale také elektronická eviden-
ce tržeb či plošný zákaz kouření v hospodách 
a restauracích. „Loni jsme použili nadsázku, 
recesi. S touto formou do jisté míry počítali 
i pořadatelé letošní akce. Nicméně skutečnost 
je taková, že moc do smíchu nikomu není. Je tu 
druhá vlna EET týkající se obchodníků…,“ připo-
míná Petr Bajer.

Pamatujete se ještě?
Letošní 25. únor nás přiměl ohlédnout se o rok 
zpět. Z archivu jsme vydolovali tehdejší grafiku, 
která doprovázela satirickou kampaň Vítězný 
únor 2016…

Stát poskytl zákonem možnost 
podnikům, aby pro své financování 
emitovaly dluhopisy, u kterých pro 
zvýšení atraktivity umožnil pobírat 
nezdaněné úroky. Dluhopisy - ter-
minus technicus yuris, tedy termín 
s definovaným obsahem v právním 
řádu nepřipouští možnost použití 
k daňovým únikům. 

Zákonodárce nemůže každé slovo vykládat 
zvlášť. Pokud někdo nakoupí za 1 350 000 000 
korun dluhopisy jako fyzická osoba, je to zá-
konné, jestliže na výzvu vezme výpis ze soukro-
mého účtu a předloží ho parlamentu, kde bude 
jasně vidět, že tuto částku převedl na konto 
právnické osoby - emitenta dluhopisů.

Jakmile místo toho začne vykládat, že objedná 
audit u dvou firem, že trvá na tom, že to musí 
udělat každý tak je problém. Najde se někdo 
kromě redaktorů ČT, kdo si myslí, že na jeden 
řádek ve výpisu z účtu je třeba auditu? Když 
řeknu, že při triviální znalosti práva si se sou-
kromně zaplacenými audity může vytapetovat 
ložnici, že jsou právně irelevantní, dokáže to ně-
kdo vyvrátit? A naopak. Co dělá ředitel finanční-
ho úřadu, když při podezření z daňového úniku 
nenařídí kontrolu, právně relevantní opatřeni?
Pokud se prokáže, že řádně nakoupil dluhopi-
sy, tedy že je skutečně zaplatil ze soukromých 
peněz, potom zbude zodpovědět tři otázky. 
Úrok 6 %. Není třeba komentovat, je podvodně 
nadhodnocený za účelem daňového úniku o dvě 
třetiny.
Podle pana Babiše to dělal každý. Tři roky to 
jako ministr financí kryl, nese spoluvinu.

Za třetí – je k zodpovězení otázka, zda těch 
1 350 000 000 bylo zdaněných.
Závěr je jednoduchý. Pokud projde taková ne-
horáznost a on zůstane ve funkci, hrozí masové 
plundrování státního rozpočtu daňovými úniky 
těch největších plátců, proti kterým takto zko-
rumpovaný ministr nebude moci zakročit.
 František Tomášek


