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Neopakujme staré chyby, řekněme hlasitě NE
Demonstrace za svobodu a demokracii.
Tak zní oficiální název události, kterou
připravuje spolu s mnoha dalšími subjekty Strana soukromníků ČR. Datum
pro její konání byl zvolen velmi symbolicky - na 25. února 2018 na Václavském náměstí „pod koněm“. Tedy v den
70. výročí komunistického převratu.
A rozhodně nejde o přehnanou paralelu. „Prostřednictvím zákonů jsou dnes likvidovány tisíce
živnostníků, soukromníků a jejich rodin. Nemusí
to být zrovna Lidové milice. Stejnou práci dnes
udělají zákony a motivovaní finanční i jiní úředníci. Výsledek je stejný,“ říká Rudolf Baránek,
jeden ze zakladatelů Strany soukromníků ČR.
Na přípravě demonstrace se podílí 21 subjektů
a další jsou v jednání. Kromě Strany soukromníků České republiky vidí v současném vývoji
značnou hrozbu pro občanské svobody i svobodné podnikání také Podnikatelské odbory –
Unie podnikatelských a živnostenských spolků,
seskupení Radostné Česko, Unie Středního stavu, organizátoři Petice proti EET, Vinařská asociace ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR
a mnoho dalších. „Velmi potěšující je to, že se
uměly domluvit organizace sdružující soukrom-

25. února 2018

Demonstrace
za svobodu
a Demokracii
václavák - pod koněm, 13.00
nečekejme naivně jako naši dědové
před 70 lety na převzetí moci
následníky ksč a jejich pohůnky!
vyzývají spolcích
vás ke sPolečné
níky Pořádají
ve svazech,asdruženích,
i v politic- účasti:
dáme velmi důrazně najevo, že jsme zde a při1.
strana
soukromníků
české
republiky, Petr
Bajer uzavírá Rudolf Baránek.
ké stavovské straně s občanskými iniciativami
praveni,“
2.
Podnikatelské
odbory –Vzniká
Unie podnikatel.
a živnost. spolků, Radomil Bábek
sdružujícími
prostě demokraty.
velká
3.
Radostné
česko,
Buzek
síla, která
si uvědomuje,
že Boleslav
nemůžeme
nečinPřijďte i vy ve 13.00 na Václavské náměstí,
4.
sdružení
podnikatelů
a
živnostníků
Danda
ně přihlížet. Věříme, že vše připravíme tak, žečR, Bedřich
ať je
naše NE slyšet co nejhlasitěji.

5.
Unie středního stavu, Jaromír Schubert
6.
organizátoři petice proti eet, Ivo Hucl
7.
asociace podnikatelů a manažerů, Martin Vaňhara
8.
Živnostenská komora českých očních optiků, Petr Daněk a Zdeněk Renc
9.
organizátoři petice proti tzv. protikuřáckému zákonu, Jiří Míka a Mallory Neradová
10.
nový bojkot Babišových výrobků, Michal Bulis
11.
aUva – aktivistická skupina, Martin Slavomil Kohout
12.
sdružení podnikatelů zlínského kraje, Rudolf Chmelař
13.
sjednocení, Aleš Hemer
ani ve světě
a posléze
ani Slavík
doma. Jinak to nebude.
Dlouho jsem přemýšlel, jak popsat uplynulých
bezmála 100sdružení
dní potrafikantů
parla- – česká
14.
českomoravské
tRafika,
Roman
Bude
donekonečna
vše
vysvětlovat,
lhát. Všechnu
15. silasociace
soukromého
mentních volbách. Tím, že povolební rozložení
zapříčinilo
největšízemědělství
politické čR, Josef Stehlík
sílu spotřebuje na svoji obranu. Ale chtěl to, tak
16.
asociace farmářských tržišť čR, Jiří Sedláček
zmatky od listopadu 1989, si myslím, že 17.
to sledujete
pozorněji
než Valihrach
jindy. to má. A navíc zvolení prezidenta mu také nepovinařská asociace
čR, Josef
18.
svaz
vlastníků
půdy
čR,
Petr
Klos
může. Pokud bude zvolen Zeman, velmi vůči němu
A přemýšlíte, co právě Vaše volba, a jen Vy víte, komu jste dali hlas, způso19.
PRo-Bio, svaz ekologických zemědělců,
Kateřina
přitvrdí
pro Urbánková
svou uraženou ješitnost. Pokud bude
bila. Proto jen v krátkosti.
18
20.
společenstvo cukrářů čR, František Ostřížek
zvolen Drahoš, nikdo, ani Babiš,2neví,
coaz20něho
5. únor
e
21.
Rebelové české politiky - aktivistická skupina,
ac
Pokud některé z demokratických stran, a myslím rat. Tuto část ukončím poukázáním na to, co jsem vyleze. Co s tím?
str
acii
mokr
Veronika Müllerová
Demon
u a De

Informace z bojiště. Hodnocení vývoje po volbách

tím ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a ČSSD nespáchá v přímém přenosu sebevraždu, Andrej Babiš nemá šanci složit většinovou vládu. Říká, že
s Okamurou a KSČM do vlády nechce. V Evropě by
se tím naprosto znemožnil. Zbývají už jenom Piráti
a ti s ním také nepůjdou. Pokud vůbec vznikne,
tak to bude menšinová vláda s tolerancí Okamury
a KSČM. A ti ho následně budou každý den vydí-

Vám před časem napsal. Připomenu! Andrej Babiš,
přes všechny své vedlejší problémy, nebude mít
čas ani sílu řádně vykonávat svou funkci. Podle
slovenského Ústavu paměti národa byl agentem
STB, dlouholetým nomenklaturním kádrem KSČ.
Je trestně stíhaný za dotační podvod evropského
rozměru. Nebude respektován jako plnohodnotný
představitel vlády České republiky ani v rámci EU,
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v
kromníků a jejich rodin, v tuto dobu vůbec nevadí,
že zde není plnohodnotná vláda. Ba naopak.
Ta předešlá pod taktovkou Babiše a ANO napáchala
na soukromnících tolik cílených represálií, že pokud
by Babiš teď měl koaliční sílu, tak nás nemilosrdně
dorazí. A to teď nemůže.   pokračování na str. 2
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Informace z bojiště. Hodnocení vývoje po volbách
dokončení ze str. 1
My těch zmatků musíme využít k předložení návrhů
novel zákonů a vše domluvit tak, aby poslanci ANO
hlasování prohráli. Myslím tím hlavně nepřipustit
pokus o pozdější spuštění 3. a 4. vlny EET. Naopak
se musíme pokusit zrušit nebo alespoň zastavit
platnost 1. a 2. vlny. Dále musíme využít určitého
zpochybnění kontrolního hlášení DPH Ústavním
soudem a pokusit se o to stejné.
Musíme také využít to, že v každém z 9 poslaneckých klubů jsou poslanci, kteří vědí, že protikuřácký zákon v této podobě je zhovadilost nejvyššího
kalibru. I zde je velká šance na brzký přijatelný
úspěch. V této době zmatků a politické lability bude
možné prosadit i další záležitosti. O těch ve společném poslaneckém klubu ODS a Strany soukromníků
České republiky usilovně jednáme.
Za mnohem větší nebezpečí, než je momentální parlamentní a vládní nestabilita považuje Strana soukromníků České republiky velký tlak na postupné
osekávání občanských svobod. Což také ohrožuje
demokracii v České republice. Historické zkušenosti nám říkají, že pokud zásadní vliv v zemi získají
politici s totalitními sklony, první na řadě jsou soukromníci, sedláci, jejich rodiny, církve a ta část inteligence, která nekolaboruje. Zaměstnancům velkých
fabrik se v takové době přidává na platech, aby se
do toho nepletli.
Proto se musíme poučit z historických zkušeností
a neopakovat chyby našich předků z let 19451948. A jaké to byly chyby?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Začalo to tím, že téměř nikomu nevadilo, že prezident Beneš podlehl tlaku komunistů a připustil, že
v rámci Košického vládního programu vznikla Národní fronta. Skládala se ze čtyř stran – KSČ, ČSSD,
ČSL a Národních socialistů. Ostatní strany byly zrušeny včetně stran agrárníků a živnostníků. Lidé se
radovali, že je po válce a téměř nikomu to nevadilo.
Skoro nikomu také nevadilo, že prezident Beneš dal
souhlas ke znárodnění velkého průmyslu a bankovnictví. Dokonce to nevadilo ani živnostníkům, kteří
si tenkrát mysleli, že jich se to netýká. Jejich pocity bezpečí umocnil i Gottwald v projevu ke 4 000
delegátů živnostenských svazů v Lucerně v květnu
1946. Gottwald jim jako předseda vlády řekl, že bez
živnostníků to nikdy nepůjde. Měl za to od našich
předků ovace vestoje. Zásadní pro další vývoj byly
poslední svobodné volby v květnu 1946. Komunisté
drtivě vyhráli. ČSSD se k nim přidala a vznikla vládní
koalice. Bolševici obsadili ministerstvo vnitra a další
klíčové úřady a začaly čistky.  Beneš a další demokraté se zmohli pouze na konstatování, že takový
výsledek voleb nečekali. Mysleli si, že v dalších parlamentních volbách v květnu 1948 komunisty porazí. Převrat v únoru 1948 byl proto, že komunisti
nechtěli riskovat porážku ve svobodných volbách.
To naše poučení z chyb musí být v tom, že v momentě ohrožení svobody a demokracie se nesmíme
starat je o své věci. Mohlo by to znamenat opakování chyb našich předků. Od 20. února 1948 rozváželi
komunisté zbraně do fabrik pro vznikající Lidové
milice. Demokratickým silám stačilo ubezpečení Be-

Strana soukromníků České republiky
Podnikatelské odbory – Unie podnikatel. a živnost. spolků
Radostné Česko
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
Unie Středního stavu
Organizátoři petice proti EET
Organizátoři petice proti tzv. protikuřáckému zákonu
Živnostenská komora českých očních optiků
Asociace podnikatelů a manažerů
Nový bojkot Babišových výrobků
AUVA – aktivistická skupina
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neše, že Gottwaldovi neustoupí. A za pár dní došlo
k převratu a do roku 1989 nám komunisti vládli.
Vím, že někteří z Vás budou namítat, že doba je jiná.
To je, ale stejná je v tom, že o svobodu a demokracii se musíme starat pořád stejně. Kdo stojí v čele
vlády, přece víte. Přece víte, jaká je minulost jeho
a jeho pomahačů. Kdo sedí na Hradě a jak přemýšlí,
přece taky víte. Takže také víte, že přes zákony jsou
již dnes likvidovány tisíce živnostníků, soukromníků
a jejich rodin. Nemusí to být zrovna Lidové milice.
Stejnou likvidační práci dnes udělají zákony a motivovaní finanční i jiní úředníci. Výsledek je stejný. Určitě cítíte, jakou chuť na funkce mají opět komunisté.
Proto Vám s velkou hrdostí oznamuji, že dne 25.
února 2018 ve 13 hodin se bude konat demonstrace za svobodu a demokracii na Václavském náměstí
pod koněm. Tedy v den 70. výročí komunistického
převratu. Z přiloženého seznamu uvidíte, že vzniká
velká síla, která si uvědomuje, že nemůžeme nečinně přihlížet. Velmi potěšující je to, že se uměly
domluvit organizace sdružující soukromníky ve svazech, sdruženích, spolcích i v politické stavovské
straně s občanskými iniciativami sdružujícími prostě
demokraty. Ozvučení bude připraveno na 40 000
lidí. Věříme, že vše připravíme tak, že dáme velmi
důrazně najevo, že jsme zde a připraveni.
Prosíme, vezměte své rodiny, své známe a přijeďte.
Nudit se nebudete.

Rudolf Baránek
Seznam organizací a občanských iniciativ, které se
podílejí na demonstraci 25. února 2018:

Sjednocení
Sdružení podnikatelů Zlínského kraje
Českomoravské sdružení trafikantů-ČESKÁ TRAFIKA
Asociace soukromého zemědělství v ČR
Asociace farmářských tržišť České republiky
Vinařská asociace ČR
Svaz vlastníků půdy ČR
PRO-BIO, Svaz ekologických zemědělců
Společenstvo cukrářů České republiky
Rebelové české politiky – aktivistická skupina
(další organizace jsou v jednání)

ÚNOROVOU SYMBOLIKU JSME JIŽ JEDNOU VYUŽILI, VZPOMÍNÁTE? PŘESNĚ
25. ÚNORA JSME V RECESISTICKÉM PRŮVODU VYRAZILI Z KLÁROVA K SÍDLU ÚŘADU
VLÁDY, KDE JSME PŘEDALI SYMBOLICKÉ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ.
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Reálná fakta o elektronické
evidenci tržeb
Největší Babišova priorita, elektronická evidence tržeb, tu už s námi
nějaký ten pátek je. Navzdory sebevědomým vládním prohlášením
o skvělém přínosu mluví objektivní fakta zcela jinou řečí: 3 000 zrušených hospod, o čtvrtinu menší výtoč piva v restauracích či náklady
podnikatelů na zavedení EET ve výši dvě miliardy korun. Soudný člověk
tak má zcela jasno – EET je potřeba zrušit.
Připojte se proto i vy k petici Nechci EET.

Doma se to už nějak vyřeší…
Ministerstvo financí vyjmulo projekt farmy Čapí hnízdo z evropských dotací. Co to znamená? Že finále se už odehraje na domácím
hřišti, pěkně v tichosti a pod dohledem. A hlavně bez toho, aniž
by do celé věci strkal nos někdo z Evropy. To v kontextu toho, že
menšinová vláda pod taktovkou hnutí ANO už obsadila klíčové úřady, nevzbuzuje důvěru v to, že všechny zainteresované instituce
budou jednat v zájmu daňového poplatníka. A ještě jedna rovina
celé věci – ministerstvo tímto krokem potvrzuje, že kolem dotace
to není tak čisté, jak aktéři této kauzy říkají…

Volební výsledek není
skutečným problémem.
Ten je někde jinde
Miloš Zeman těsně
vyhrál a čeká ho druhé období ve funkci
prezidenta. To je hlavní zpráva uplynulého
víkendu. Přesto, že
volební emoce byly
místy hodně silné,
osobně nevidím důvod
skončené klání glosovat
prostřednictvím
silných slov. Dopadlo
to, jak dopadlo, a jede
se dál – máme parlamentní demokracii, role prezidenta, byť se může snažit sebevíce, není
zase až tak zásadní. Na tomto místě snad jen malá poznámka na adresu přímé volby jako takové. Nikdy jsem nebyl jejím zastáncem a letošní
leden mě v tom jen utvrdil – veřejnost se možná úplně zbytečně rozdělila na tři přibližně stejné skupiny: jedna pro Drahoše, druhá pro Zemana a té třetí je to úplně jedno. Podle mě by se ale měly všechny tři tyto
tábory věnovat pozornost zásadnějším věcem, které na rozdíl od volby
prezidenta mají opravdu značný dopad na každodenní život nás všech.
Je zhruba sto dnů po parlamentních volbách a my máme vládu v demisi,
která krkolomně jedná o podpoře. Důsledkem snah získat ve Sněmovně
alespoň 101 hlasů je nebývalý růst vlivu komunistů. Ti sice zaznamenali nejhorší výsledek od roku 1989, momentálně jsou ale na koni. Z toho
mě mrazí stejně, jako ze skutečnosti, že v čele vlády – nevlády stojí
člověk čelící trestnímu stíhání. Z toho, jak toto dopadne, mám větší
obavy než z výsledku prezidentských voleb.

Petr Bajer,

předseda Strany soukromníků ČR
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Úředník je tu
pro občana, ne
naopak
Podali daňové přiznání včas a řádně vyplněné, berní
úředníci jej ale odmítli. „Na webu přeci jasně píšeme,
v jakém má být formátu. A vy si přijdete s něčím, co
nám přidělá práci,“ vytýkala v tomto duchu finanční
správa firmě. Podnikatelé se proto obrátili na soudy
a ty jim daly za pravdu. „Není možné, aby úředník
určil, že elektronicky lze podat přiznání pouze v jednom formátu a daňová správa to oznámila někde
na webu. Jde o pravidlo, které má dopad na všechny poplatníky a musí ho stanovit vyhláška,“ upozorňuje na zásadní část rozsudku Nejvyššího správního
soudu soudce Karel Šimka. Tak snad jde o blýskání
na lepší časy, kdy tu úředníci skutečně budou pro
občany. A nikoliv naopak…

Žaloba kvůli kvótám nevadí.
Rozhodně jdeme správným směrem
A je to tady. Evropská komise podala u Soudního dvora Evropské unie žaloby
proti Česku, Maďarsku a Polsku kvůli jejich odmítání programu přerozdělování žadatelů o azyl.
Snad se toho nikdo nezalekne a Česká republika
i nadále vydrží v dosavadním přístupu, který je
v souladu se Soukromníky prosazovanou aktivní,
sebevědomou a jasně směrovanou zahraniční politiku.
Musíme se aktivně bránit proti jakýmkoliv nesmyslným zařízením EU v této oblasti (jako jsou právě
povinné kvóty pro migranty, ztížení podmínek pro
legální držitele zbraní). Musíme blokovat jakékoliv

další nadbytečné normy a regulace EU, navrhnout
zrušení těch nejhorších a nejvíce zatěžujících.
Musíme uplatňovat odpovědnou a důslednou přistěhovaleckou politiku. Ulehčit podmínky těm,
kteří zde chtějí pracovat a žít normálním rodinným
životem. Naopak zpřísnit podmínky včetně okamžitého vyhoštění pro ty, kteří nemají úctu k našim zákonům, kulturním hodnotám a zvykům a jde
jim jen o zneužívání našeho sociálního systému

a získávání dalších nezdůvodnitelných výhod.
Ve vztahu k EU nejsme nejtvrdšími euroskeptiky,
ale už vůbec ne naivními eurooptimisty. Jako země
s tradiční exportně orientovanou ekonomikou
bereme EU jako prostor k volnému pohybu osob,
zboží a služeb, a to při respektování stanovených
minimálních podmínek. Takováto EU je pro nás
ekonomicky důležitá a nezbytná. Současný systém
téměř socialistického řízení EU jejími současnými
vůdci je pro nás a rozvoj naší ekonomiky naprosto
nepřípustný. Jde nám totiž o odstraňování bariér
obchodu, propojování trhu a otevírání nových obchodních příležitostí včetně diverzifikace, abychom
v případných horších dobách nebyli závislí na jednom trhu nebo jedné zemi. Určitě nám nejde o to,
abychom byli centrálně řízeni, omezováni, kontrolováni a regulováni. Mnohá současná nařízení
EU by byla až směšná, kdyby však nepřinášela
národohospodářské škody zejména pro soukromě
hospodařící lidi.

Kasa se musí plnit. Ať je na dotace
Stát pod taktovkou levicově orientovaných
stran a hnutí má potřebu zvyšovat rozpočtové příjmy. Je přeci tolik věcí, které je nutné podpořit – například posedy za 300 000
korun. Zřejmě jsou zateplené a mají whirlpool. Ne, teď vážně. Toto je jen další ukázka

z mnoha, jak stát špatně hospodaří, bobtná
a přerozděluje peníze na nesmyslné hlouposti. A aby se v tom mohlo pokračovat, státní
kasa se musí plnit. Říkáme to pořád. Dotace jsou mor. Nechat jen ty opravdu důležité,
zbytek vymýtit.

Miliarda sem, miliarda tam
Nejvyšší kontrolní úřad zjistil miliardové nesrovnalosti v účetnictví ministerstva pro místní rozvoj – a to ne poprvé. Většina chyb spadá do období,
kdy v čele resortu stála Karla Šlechtová z hnutí ANO. A aby toho nebylo
málo, kontroloři zjistili, že s odstraněním už dříve zjištěných závad si
úřednici moc hlavu nelámali… Teď Karla Šlechtová „řídí“ ministerstvo
obrany. Tak doufejme, že ve vojenském prostředí získá i větší smysl pro
pořádek.
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