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Živnostníci do továren. Mají úředníci zadání?


Petr Bajer předseda Strany soukromníků České republiky | podnikatel | Holice

Alespoň 65 000 úředníků musí do továren a pomoci s výkonností postupně znárodňovaného průmyslu. Takový pokyn vydala na konci roku 1948
vláda, v té době již zcela nepokrytě ovládaná komunisty.
Proč o této epizodní kapitole našich dějin, která navíc stejně nevyšla podle záměru rudých
režisérů, mluvím zrovna teď? Protože podobné
snahy zasahovat do svobodné vůle a jednání
nevybíravou formou jsme svědky i nyní. Jen
dobové kulisy jsou trochu jiné.
Ti, kdo mají zanechat své „zbytečné, národu
neprospívající činnosti“ a pomoci nestíhajícím
montovnám, jsme my – živnostníci, soukromníci. To, že úřady pod taktovkou dirigentů ze
Strakovy akademie, jdou po živnostnících
a malých podnicích s razancí dříve nevídanou,
je všem zainteresovaným zřejmé již déle. Mě
k sepsání těchto řádku přimělo několik podnětů. Sešly se prakticky v jeden okamžik a vytvořily až neuvěřitelně jasnou mozaiku.
Prvním střípkem je zkušenost Jiřího Soukupa.
Do jeho provozovny, kde má prodejnu a servis
jízdních kol, zavítala Česká obchodní inspekce.
V duchu hesla, že kdo hledá, ten najde, si kontroloři na svůj chleba vydělali – mezi zbožím
našli osm reflexních pásek v celkové hodno-

tě 280 korun, ke kterým chyběly informace
o skladování, čištění a používaní a označení
shody. A jak to dopadlo? Podnikateli přišla
lejstra, v nichž stálo, že obviněný spáchal přestupek, a tudíž mu je udělena pokuta 2 000

To, že úřady pod
taktovkou dirigentů ze
Strakovy akademie, jdou
po živnostnících a malých
podnicích s razancí dříve
nevídanou, je všem
zainteresovaným zřejmé...
korun. Taková zkušenost vám chuť do podnikání určitě trochu pokazí…

Druhý případ je přímo má osobní zkušenost:
kontrola České obchodní inspekce, Inspekce
životního prostředí a Živnostenského úřadu
v jedné z našich provozoven, zabývající se
výkupem druhotných surovin. Úředníci zkontrolovali vše, co mohli, ale v řízení provozovny chybu nenašli. Jen při kontrolním výkupu
zaměstnanec nesprávně napsal jednotkovou
cenu u vykupovaného materiálu. Ne, nešlo
o podvod – koneckonců druh vykupovaného
materiálu byl uveden správně – jen pracovník,
který se celý den nezastavil, zapsal jednotkovou cenu materiálu, která byla v ceníku hned
v sousední kolonce. Prostě přehlédnutí, chyba.
A za ty dnes malý podnikatel zaplatí mnohem
více než by zdravý rozum velel. Není nic platné, že prodejce
( ČOI) z volně přístupných ceníků věděl, jakou
cenu má dostat a mohl toto reklamovat. V našem případě zněl účet ve formě pokuty na 50
000 korun…
S třetím příběhem se přímo na mě, jako předsedu Strany soukromníků České republiky,
obrátil Martin Z. Jeho celé jméno znám, ale
z pochopitelných důvodů ho raději uvádět nebudu. Píše, že pochází z rodiny živnostníků,
po škole se jako mnoho jeho vrstevníků rozhodl pro práci ve státní správě. A nestačil se
divit – a to teď nemluvíme o údivu nad byrokracií, nepružností a nekompetentností. „Jsem
doslova šokován tím, jak to tady funguje. Na
vlastní kůži jsem zažil zastrašovací praktiky
některých úředníků vůči daňovým subjektům.
Někteří úředníci jsou vyloženě závistiví, nikdy
nepodnikali, někteří jinde ani nepracovali a vůbec neví, jak to funguje v praxi. Jde ale o to, že
celý systém je špatný. V podstatě ani my, sami
úředníci, nevíme, jak má daňový subjekt řádně
plnit své daňové povinnosti. Metodiky zpracovávají lidé, kteří nikdy správu daní nedělali. Nikdo mi pořádně nevysvětlil, jak mám správně
svou práci dělat…, “ stojí v textu. K tomu není
nutné nic dodávat…
No a posledním, čtvrtým dílem skládačky, je
zjištění, že finanční správa přiznávala odměny
za přísnost. Ten, kdo měl výsledky, si k platu
pořádně přilepšil. Zní to hezky, ale z interních
směrnic, které mají média k dispozici, je patrné, že tato forma motivace nebyla zase tak
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čirá a průzračná. Stojí v nich třeba toto: „Cílová odměna bude přiznána zaměstnanci za podmínky, že částka vedoucí ke změně odpočtu
bude rovna nebo vyšší než 12 milionů korun.“
Ten, komu se to povedlo, mohl inkasovat prémii až 25 000 korun. Nechutné. A hlavně, podle odborníků na daňové právo jde o nelegální
přístup hraničící s trestným činem…
Myslím, že každému už je obrázek vzniklý spojením všech těchto střípků do mozaiky jasný.

Tak si ho pojďme i bez příkras pojmenovat
– centrálně řízená mašinerie, která má za cíl
likvidovat či alespoň demotivovat živnostníky a malé podnikatele, kteří se do konceptu
státu jako jedné firmy moc nehodí. Starají se
totiž sami o sebe, na státě nejsou nijak závislí,
a tudíž mohou myslet a jednat tak, jak chtějí.
A to je to, co je plánovačům světlých zítřků trnem v oku. Takže pokud živnostníci zavřou své
provozovny a pomohou v montovnách, bude to

ideální řešení. Ale jen pro těch pár, co zrovna
hýbou děním z křesel ve vládě. Pro všechny
ostatní to bude ztráta – a možná i nevratná.
Co tedy s tím? Dívat se pozorně, nazývat věci
pravými jmény. A hlavně to nenechat být. Musíme se bránit. Každý rok jsou například nějaké
volby. A všechny jsou pro naši obranu velmi
důležité. Musí nás být vidět, musí nás být slyšet. Jinak se všichni sejdeme v již zmiňovaných
montovnách!

VELKÁ ŽRANICE… SKONČILA
 Ing. Ladislav Linek 1. místopředseda Strany soukromníků České republiky | OSVČ
ale musí být jasné, že v době ekonomické
stagnace nebo krize se jedná o krásně vydlážděnou cestu, nebo spíš tobogán, do pekla. Je
zřejmé, že neví, jak z toho. Jeden den slibují
snížení daní, druhý den mluví o jejich zvýšení. Rádi by snížili nabobtnalou státní správu,
kterou ještě na konci minulého roku rozmařile zvyšovali. Ale to začíná narážet na odpor
věrných, ale hlavně potřebných spojenců jako
jsou ČSSD, KSČM a odbory. Pro odboráře je
státních zaměstnanců ještě málo a další jsou
ještě potřební, jak prohlásil v televizi odborový boss Josef Středula. A tak se začínají objevovat nápady, jak pomoci živnostníkům. Tedy
těm, kterým posledních pět let, a odpusťte
mi ten výraz, tancovali po ksichtech. Dokonce
očekávám vyslovení oné známé cimrmanovské
věty „Kdo způsobil, že sám náčelník vydával
tak zvrácené rozkazy?“ Inu uvidíme, jaký vývoj
nebo dokonce jaké turbulence nastanou v blízké budoucnosti.

Myslím, že pár pamětníků vzpomene na trochu dekadentní, báječný italsko-francouzský film Velká žranice. Čtyři přátelé Mastroianni, Fogazzi,
Noiret (a na čtvrtého si teď nemohu vzpomenout) uspořádají velkou sebezničující žranici, protkanou orgiemi až do úplného naplnění, tedy smrti
všech zúčastněných.
Tento film ze sedmdesátých let však v lecčems
připomíná současnou situaci u nás. Ano, poslední léta u nás probíhala velká žranice. Vláda
svými rozhodnutími utrácela miliardy, kde jen
mohla. Nabírala desítky tisíc státních úředníků
a pak jim zvyšovala plat bez ohledu na současnou, ale zejména na budoucí situaci.
Poslední tři Sobotkovy a Babišovy vlády měly
tu výhodu, že se přimotali k celosvětovému,
tudíž i českému hospodářskému růstu. Tento
pak vydávaly za svůj úspěch. Kupovaly si voliče
bezmezným rozdáváním finančních prostředků,
za které by se nemuseli stydět ani utopičtí socialisté. Podplácení jejich voličů nebralo konce.
Ale přitom všem musel být označen viník, kvůli
kterému se toto všechno děje. Je to živnostník,
soukromník, malý podnikatel. Samostatně my-

slící a za své podnikající, myšlenkově svobodný
člověk. Tady je ten důvod, proč pro část z nich
byla zřízena EET, různá hlášení, další formuláře, prostě ta nejbujnější byrokracie. Tady je
ten důvod, proč byly nabrány tisíce nových
úředníků a kontrolorů, kteří jsou odměňováni
za drakonické pokuty udělované těmto lidem.
Dotace tečou, kam mají, mejdan pokračuje
dál….
Ale pozor. Ekonomika začíná zlehýnka zaškobrtávat. A PR oddělení Agrofertu je nyní
zajisté v plné pohotovosti. Ale jak z toho?
Represí živnostníků a rozdáváním z cizího se
snadno získali voliči z řad ČSSD nebo KSČM.
Tvrdá a nekompromisní politika proti všemu
racionálnímu, svobodnému a rozumně hospodárnému, jak se zdá, slavila úspěch. Zároveň

Ekonomika začíná
zlehýnka zaškobrtávat.
A PR oddělení Agrofertu
je nyní zajisté v plné
pohotovosti. Ale
jak z toho? Represí
živnostníků a rozdáváním
z cizího se snadno získali
voliči z řad ČSSD nebo
KSČM...
A to tady prosím zatím, zdůrazňuji zatím, žádná
krize není. Kdyby opravdu přišla, tak Pán Bůh
s námi. Jen doufám a zároveň apeluji na všechny
živnostníky a drobné podnikatele, aby už nikdo
nikdy nenaletěl na vějičku účelových, populistických, často opsaných a rychle zapomínaných
slibů z dílny současné vládní garnitury.
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Strana soukromníků České publiky a příprava na
volby do Evropského parlamentu
 Rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky |
politický tajemník strany | starobní důchodce

V měsíčníku Strany soukromníků České republiky Soukromník č. 1/2019
jsem Vás informoval, že naše stavovská politická strana se pilně připravuje na volby do Evropského parlamentu.
V té době se zdálo, že na naší kandidátce budou nominovaní zástupci cca 10 organizací
sdružujících soukromníky v ceších, sdruženích,
Podnikatelských odborech, asociacích, živnostenských komorách atd. společně se zástupci
naší strany z různých krajů. Tato varianta je
stále ve hře, ale už není jediná. Hodně důležité
je, že stavovské organizace nominovali do volebního klání velmi kvalitní zástupce.
Před 20 dny jsme byli požádání o jednání
o případné koalici stranou Svobodných vedenou předsedou Tomášem Pajonkem a hnutím Nezávislí vedeným předsedou Patrikem
Hujdusem. Zatím proběhla 2 jednání. V tomto
momentě jsou pro Stranu soukromníků České
republiky ve hře 2 varianty schválené Rozšířeným předsednictvem:

můžeme si teď dovolit jednat i o koalici. Toto
jednání považujeme za hledání případné možnosti, jak posílit naději na překročení hranice 5
%. Považujeme za velmi důležité, abychom ve
volbách uspěli, měli v Bruselu dobře vybrané
stavovské reprezentanty, byli tím mj. u zdroje
informací a zavčas věděli, co se na nás chystá.
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“ na to, jaké dopady mají některé
bruselské hňupoviny na malé a střední soukromníky a jejich rodiny v České republice
i v jiných zemích. Věřte, že tyto řádky nepíše

paní pod jménem 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 Bruselu. Za
důležité považuji také to, že Strana soukromníků České republiky nechce v žádném případě, k radosti Rusů, Číňanů a našich bolševiků,
EU rozbít. Ale chceme, aby začala její postupná
rekonstrukce. Jsme přesvědčeni, že i v dalších
zemích tato myšlenka dozrává, a proto bude
větší šance změny prosadit.
Nejsme skeptičtí k myšlence Evropské unie
jako takové, ale jsme velmi skeptičtí k tomu,
co se v ní děje v posledních letech. Tedy žádný
Czechxit. Toto máme důkladně vyříkáno i s našimi potencionálními spojenci ze Svobodných,
které v minulosti tato myšlenka lákala. Případně zvolení naši poslanci by posílili v Bruselu
frakci Evropských konzervativců a reformistů.
Co říci na závěr? Kandidátka bude sestavena
ze zástupců živnostníků, sedláků, podnikatelů, zaměstnanců firem, ale i vysokoškolských
pedagogů, kteří jsou také členy Strany sou-

S konečnou podobou
kandidátky vás seznámíme
v příštím vydání...
kromníků České republiky. Jsme přesvědčeni,
že tato nebývalá stavovská jednota může být
klíčem k politickému úspěchu nejen ve volbách
do Evropského parlamentu. Je nutné se organizovaně bránit ve všech volbách, které nás
čekají. Jinak nás tato polobolševická garnitura
zničí.
Je nutné začít porážet naše katy.

1) Strana soukromníků České republiky, kdy
na 28členné kandidátce bude nejméně 10
zástupců z 10 stavovských organizací a naši
kandidáti z jednotlivých krajů.
2) Koalice Strana soukromníků České republiky – Svobodní – Nezávislí, kdy na místech dohodnutých pro naši stranu bude 10 zástupců
z 10 stavovských organizací a nominanti strany z krajů. Někteří ze stavovských organizací
jsou i členy naší strany.
Vzhledem k tomu, že posledním termínem pro
odevzdání kandidátky je 19. březen 2019
a Strana soukromníků České republiky je
připravena na případný samostatný postup,
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dění v regionech

Úspěšná spolupráce na jihu Čech
 Jihočeská krajská organizace Strany soukromníků České republiky
Po zdařilé spolupráci v rámci volební kampaně do Parlamentu ČR v roce 2017 pokračovala kooperace KO
Soukromníků a ODS v Českých Budějovicích i ve volbách obecních 2018. V krajském městě byla kandidátka
sestavena z členů ODS, Soukromníků a nezávislých osobností.
Naše nejvýše postavená kandidátka Ing. Světlana Procházková, MBA byla nominována na
devátém místě. Do pětačtyřicetičlenného budějovického zastupitelstva se dostalo osm
nominantů. Světlana Procházková si udržela
svou devátou pozici a stala se první náhradnicí. V průběhu ledna došlo k odstoupení
p. Bělohlava, který rezignoval na členství v zastupitelstvu a Ing. Procházkové tak vznikl ze
zákona mandát dnem 17. ledna 2019. Na únorovém zastupitelstvu města (11. února 2019)
složila slib a mohla se ujmout svých zastupitelských povinností.
Strana soukromníků České republiky tak získala svou reprezentantku v královském městě
České Budějovice. Celkem tak mají Soukromníci 104 zastupitelek a zastupitelů.
Gratulujeme.

Volby do Evropského parlamentu se blíží
 Ing. Jiří Hojgr místopředseda Strany soukromníků České republiky v Hradci Králové
Volby do Evropského parlamentu se blíží, a tak se setkáváme s dalšími
populistickými sliby nynější vlády ANO, ČSSD, KSČM. Jeden z posledních
cílí i na podnikatele a živnostníky se záměrem „nalákat“ další voliče.
Vždyť v České republice je 1 milion živnostníků.
A také proto, že celá řada získaných sympatizantů, dřívějších příznivců ČSSD a KSČM, které
přetáhlo hnutí ANO, se voleb do EP nezúčastňuje. Další fiasko ve volbách hnutí ANO s premiérem v čele nechce připustit.
Ministryně financí oznámila, že je pro zvýšení
výdajových paušálů na dva miliony korun. Současně je publikována informace, že chce zjednodušit hlášení spojená se sociálními a zdravotními odvody, která provádějí podnikatelé.
A to vše po tom, kdy podnikatelé a živnostníci
jsou zavalováni EET, kontrolním hlášením, stále
bobtnající byrokracií a nesmyslnými dotazníky.
Navíc když se pro rok 2019 zvyšuje zdravotní
a sociální pojištění, každé, o 9,1 %.
Krásně znějící sliby, zvláště když je prezentuje
paní Schillerová, spojené se šikanou živnostníků
ze strany finanční správy, obhajující neoprávně-

né zajišťovací příkazy, odmítající odškodnění
živnostníků a podnikatelů poškozených těmito
neoprávněně vydanými příkazy a zaměstnáváním nezákonných tajných informátorů (nepřipomíná vám to praktiky StB?).
Je proto žádoucí, aby nejen mezi sebou, ale i ve
svém okolí na nesmyslnost a rádoby líbivost
těchto slibů, zřejmě z PR skupiny premiéra Babiše, reagovali všichni podnikatelé a živnostníci,
především členové a sympatizanti Strany soukromníků České republiky. Diskutovali o podbízivosti těchto slibů, poukazovali i na skutečné
činy těch, kdo je prezentují široké veřejnosti,
objasňovali místo a program Strany soukromníků České republiky, získávali podporu pro
kandidáty Strany soukromníků České republiky
do voleb do EP a pro jejich program. Pojďme
každý svým dílem přispět k úspěchu Strany sou-

kromníků České republiky ve volbách do EP, nahradit alespoň z části skutečnost, že na rozdíl
od premiéra Babiše a tím hnutí ANO, nemáme
možnost přímo ovlivňovat některá tištěná a internetová média. Zkusme učinit vše pro to, aby
Strana soukromníků České republiky co nejlépe uspěla v blížících se volbách do Evropského
parlamentu.
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Palach, výročí a normalita


PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. člen Strany soukromníků České republiky | pedagog |
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy | Praha

Poslední dobou není snad žádné výročí, které by se obešlo bez hádek,
výpadů, polemik nebo protiřečení. Stejně tak je to i s výročím J. Palacha.
Pokusím se tedy shrnout, jak šel čas, abychom se v tom trochu orientovali. Palachův čin tehdy zasáhl společnost jako blesk.
V podstatě nikdo toto v centrální Evropě nečekal.
Pohřeb byl celospolečenskou i akademickou manifestací proti nastupující normalizaci. Našli se tací,
kteří se domnívali, že způsob činu ovlivnily výjevy
hrůz z vietnamské války. Ihned ovšem po činu se
objevily názory, které byly systémem podporované,
že vlastně ten čin nebyl normální a snad tedy ani
ten, kdo ho udělal. Pokud se nějakému systému
podaří někomu či něčemu přilepit psychiatrickou
nálepku, ztrácí takový čin věrohodnost. Tehdy ještě byla psychiatrie dost stigma. Moje matka, která
byla uznávanou odbornicí na psychologii a psychoterapii, se tehdy postavila na stranu Palacha. V čem
tehdejší jádro diskuse spočívalo? Pokud to vezmeme odborně, tak v tom, v čem tkví kritérium normálnosti. Režimní strana tvrdila, že kriteriem je pud
sebezáchovy, který v Palachovi vyhasl, a nebyl tudíž
normální. Moje matka tvrdila, že kdybychom používali tato kriteria, museli bychom např. Husa nebo
Sokrata považovat za masochistické aberanty, a že
někdy mohou nastat mezní situace, kdy si můžeme
život zachránit, ale za cenu zrady nebo zničení milované blízké osoby, proto jsou lidé, kteří raději život
za takových okolností nevolí a jsou normálnější než
ostatní. Posunula se nějak kritéria o té doby? Asi

ano, normálním se stalo prakticky všechno. Život
vnímáme možná více utilitárně, což je vidět i na
některých názorech, které říkají „Palach si myslel,
že tím vyžene okupační armádu, a ono se to nepovedlo“. Jinými slovy, neměl úspěch, tak ho asi za
nějakou celebritu považovat nebudeme. Jsou tady
kromě psychologických i aspekty filozofické, tj. umírat za pravdu nebo žít za pravdu, nebo pracovat pro
pravdu, nebo dokonce žít přímo v pravdě. (Zeman
zabrousil nedávno do filozofie - tj. ten kdo žije pravdou by měl za ní žít, (tj. ne tedy umírat) prohlásil
k Palachově výročí, ale ihned si dost zlovolně rýpl do
oponentů, jak bývá jeho zvykem). Jistě dobrý názor
k diskusi, která zajímala a vstřebávala i Masaryka.
Bojím se ale, že nám to téma bude přednášet Ovčáček, a to už asi tak věcné nebude. Nezapomeňte
se případně zeptat na rozdíl, co to znamená žít pro
pravdu v Zemanově pojetí, a žít v pravdě v Havlově
pojetí. Všímejme si argumentací a emocionálních
pdtextů. Aniž bych jednotlivá období srovnával, tak
když byl V. Klaus zvolen potřetí prezidentem, tak se
v horní části Václavského náměstí zapálil hoch, jehož poslední věta údajně byla „Strašně mě vadí zlo
v lidech“. Aby to nebylo všechno, zanedlouho na to,
vyšel v Učitelských novinách článek, vedený jakousi

dobře míněnou společenskou profilaxí, a v rámci
sociální prevence doporučoval, že ten čin je nejlepší
úplně zesměšnit. Polemika tedy již nebyla vedena
na poli normality, ale jen o tom, jak něco, co jde
proti určitým mocenským zájmům, eliminovat. Tehdy mně to velice vyrazilo dech, vyjevilo se mi dávné
tušení, že navzdory deklarovanému sametu vlastně v žádné tak moc humanistické době nežijeme.
Chtěl jsem tehdy napsat na to jedinou větu, kterou
v sobě nosím dodnes
„Požár se nedá uhasit jedovatou slinou“. Člověk
lyricky myslící nemůže asi dělat víc. Ta věta, nechť
je jakýmsi vyrovnáním i pro rodiče toho chlapce.
A dnes? Dívka, která se nechtěně stala svědkem
zapálení člověka popisovala situaci, kdy se lidé dívali, ale nikdo nepomohl. Možná jim zgumovatěly
nohy hrůzou a šokem, kdož ví, ale co, když převládlo ve společnosti přísloví, co tě nepálí, nehas. Doslova. Nebo snad pod vlivem YouTube si říkali, to je
zase nějaká trochu tvrdší reality show. Dneska, na
rozdíl od roku 1969 s sebou lidé nosí častěji láhev
s pitím, na benzín je to sice málo, ale alespoň něco,
třeba by ta cola přišla jednou k užitku. Nezavedeme
tedy povinnou maturitu taky z humanismu, i pro dospělé? Kolik procent populace by ji asi neudělalo?
Jsou na to potřebí nějaké kompetence? Když tehdy
havarovalo dopravní letadlo indonéské společnosti,
sestřelené nad Ukrajinou, lidé vybíhali ze svých doškových chalup s putýnkami a kbelíky ke kouřícím
troskám, víc ve svých skromných podmínkách dělat
nemohli, ale humanismu v tom bylo asi víc, a emoční kompetence nepotřebovali.

Lidi, kteří nás zneužili a se kterými nechceme mít
nadále nic společného


Bc. Renata Bačíková sympatizantka Strany soukromníků České republiky

Když jsme coby Soukromníci ve spojení s panem Petrem Novotným a jeho
občanskou iniciativou Písnice and Libuš jinak kandidovali do zastupitelstva MČ Libuš, měli jsme vizi příjemné a konstruktivní alternativy pro libušské a písnické spoluobčany, kteří mají výhrady k dlouholetému vedení
radnice.
Nechtěli jsme škodit, planě kritizovat a vše měnit.
Naopak, hledali jsme cesty, jak mnoho věcí zlepšit,
aby fungovaly pro všechny, lépe, za méně peněz,
efektivněji.
Bohužel se již v průběhu kampaně začalo ukazovat,
že pan Novotný, lídr naší kandidátky, je solitér se
silnými vlastními ambicemi, které jsou hnány ne-

podloženou kritikou a snad i záští ke všemu a všem
v naší obci. Jeho jednání v posledním měsíci ostré
kampaně bylo čím dál méně kooperující, naopak začalo být silně individualistické. Začínalo to na nás
působit dojmem, že nás pouze použil k vlastní cestě
za snem, stát se zastupitelem a třímat v rukou alespoň obecní politickou moc. Tato domněnka se bohu-
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žel ukázala jako pravdivá ve chvíli, kdy naše volební
tažení na Praze – Libuši bylo úspěšné a získali jsme
11,7% hlasů, tedy 2 zastupitelské mandáty (čímž
jsme obsadili 2. místo za sdružením dlouholetého
starosty naší městské části. Takový výsledek jsme
u nově vzniklého sdružení považovali a stále považujeme za velký úspěch). V té době lídr kandidátky
začal již zcela nepokrytě měnit své chování. A zatímco my jsme byli připraveni dále spolupracovat,
on nás rázně odmítl s tím, že se s námi již nebude
bavit. Do zastupitelstva se díky preferenčním hlasům dostal on a z páté pozice kandidující prof. Věra

Adámková, jež původně a na základě svého slova
kandidovala pouze proto, aby nové sdružení jako
starousedlice se zvučným jménem podpořila a v případě zvolení se chtěla mandátu vzdát. I toto však
byly pouze plané sliby. Ve chvíli, kdy paní profesorka mandát obdržela, už nebyla žádnému dalšímu
vyjednávání svolná. Jasně se tedy ukázalo, že lidé
zastupující na naší kandidátce našeho koaličního
partnera Občanskou iniciativu Písnice and Libuš
jinak to mají opravdu JINAK. Jak se lidově říká,
vyvezli se na našich zádech, využili naší nemalé
podpory organizační, poradenské, administrativní

i finanční a ve chvíli, kdy měli z jejich pohledu takzvaně vyhráno, nás odstavili, odkopli a deklarovali,
že s námi nehodlají kooperovat. Díky jejich jednání
jsme se rozhodli i my, přesto, že tím ztratíme „svého“ člověka v zastupitelstvu, dále se nepokoušet
o žádné vyjednávání, ale zcela se od těchto lidí
distancovat. Nechceme již dále být se jmény pana
Petra Novotného a paní prof. Věry Adámkové jakkoliv spojováni a podnikáme další kroky k tomu, aby
se naši milí spoluobčané dozvěděli realitu o tom,
co jsou naši noví zastupitelé zač. Jde nám o Libuš
a čestné jednání, ne o posty.

Kupředu levá?!


František Kučera člen Rozšířeného předsednictva | předseda strany
v Olomouckém kraj | podnikatel

Máme začátek roku 2019 a podle toho, co se na politické scéně děje, se
stále posouváme směrem doleva a s heslem kupředu levá se opět vracíme do časů, kdy dělnická třída byla pěstí socialismu.
Každý den jsme svědky toho, jak „estebácko-bolševická“ vláda s podporou ČSSD schvaluje jeden zákon za druhým, který nás vrací do doby, kdy o všem
rozhodoval ÚV strany.
Soudruzi z KSČ-M, jako například Grebeníček, píšou
knihy o tom, jak církev kradla a že je potřeba ji vzít
znovu u huby po bolševicku. Experti z řad ČSSD připravují obědy v podobě UHO omáček pro všechny
děti zdarma, důchodci a mládež má dnes slevy na
jízdném takové, že cena přepravy neodpovídá ani

nákladům a všichni se máme jako prasata v žitě.
A já se ptám, jak dlouho ještě budeme žít na dluh,
jak dlouho budeme prožírat budoucnost.
Odpovím si sám. Bude to do té doby, nežli skončí
období montoven a levné práce. Potom budeme jen
počítat tisíce lidí v exekuci, kteří si dnes myslí, že
blahobyt „ala Babiš“ bude trvat na věčné časy.
Jako poslední ránu do vazu pro zaměstnavatele je
opět proplácení nemocenské od prvního dne, kdy
zaměstnanec začne marodit. V překladu to zname-

ná to, že ten, kdo se o víkendu ožere v hospodě
nebo si užene rýmu na lyžích, si nemusí dělat nervy
s tím, že musí v pondělí do práce. V klidu v pondělí
ráno vypne budík a po vyspání do růžova si dojde
pro neschopenku k lékaři s tím, že ho bolí záda
nebo že má rýmu. Prostě vše pro voliče, vše pro
masy s tím, ať to zaplatí zaměstnavatel.
Koukám se a nevidím světlo na konci tunelu. A proto se ptám. Do kdy budou soukromníci krčit záda?
Do kdy budou čekat na zázrak? A tak si kladu otázku. Čí zájmy hájíme jako Strana soukromníků České
republiky, když si vlastně nikdo na nic nestěžuje
a každý vám odpoví: Mě politika nezajímá, já si žiju
svoje.
Tak hodně zdaru a kupředu levá.

pohledem senátora

Otevřený dopis ministru zdravotnictví
 Ivo Valenta senátor za Stranu soukromníků České republiky od roku 2014 |
krajský zastupitel ve Zlínském kraji od r. 2016 | zastupitel města Zlína | podnikatel
Vážený pane ministře, dovolte mi, abych reagoval
na rozhovor, který jste poskytl redakci Lidových
novin, a který byl zveřejněn dne 7. 2. 2019 pod
názvem: „Snaha senátorů by přinesla chaos“.
Jak jste správně uvedl, skupina 48 senátorů podala
v prosinci k Ústavnímu soudu stížnost, která míří na
celý systém plateb nemocnicím a lékařům za péči,
především pak na samotnou úhradovou vyhlášku.
Již tento počet vypovídá o tom, že jde o zásadní
téma a systém není nastaven správně. V textu se
pozastavujete nad tím, že senátoři zřejmě diskutované materiály ani nečetli. Myslím si, že byste
jako představitel exekutivy měl mít větší respekt
ke členům horní komory parlamentu. Není na místě

osočovat senátory z toho, že neví, kam vůbec návrh
míří. Se senátory byly tyto problémy velmi podrobně
a opakovaně diskutovány.
Při vší úctě k Vám, pane ministře, jste mladý člověk, Vaše zkušenost se zdravotnictvím je krátká
a dle mého názoru spíše v teoretické rovině. Mezi
signatáři stížnosti jsou však senátoři, kteří v systému zdravotnictví pracují dvacet i více let a jeho
problémy na vlastní kůži poznali. Ujišťuji Vás proto,
že nemají motivaci systém poškozovat, naopak ho
chtějí zlepšit. Nechtějí čekat, až regionální nemocnice zkrachují, lékaři znechuceni systémem odejdou
do zahraničí nebo do penze a o pacienty v regionech nebude postaráno.
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Právě proto v ústavní stížnosti napadli pokřivená
pravidla, se kterými Vaše administrativa navzdory
volebním slibům dosud mnoho neudělala. Pouze se
vybralo od občanů o 20 miliard více na zdravotním
pojistném a tyto peníze skončily „v děravém sudu“.
Ostatně, rád bych se zeptal na to, zda jste Vy sám
úhradovou vyhlášku pro rok 2019 předtím, než
ji podepsal, četl. Pochopil jste ji přesně? Dokázal
byste ji popsat odborné veřejnosti, včetně jejích
parametrů a vzorců? Vysvětlil byste zdravotníkům
i samotným pacientům, proč rozděluje peníze takto
nerovnoměrně? Nebo jste pouze pasivně podepsal
to, co Vám přinesly zájmové skupiny kolem MZČR?
Sám přece nyní připouštíte, že současný systém je
pokřivený.
Jsem plně přesvědčen o tom, že ministru zdravotnictví naprosto nepřísluší hodnotit, zda
a proč senátoři využili svou ústavní pravomoc
podat stížnost. Vaše ministerstvo se v podstatě ani nemusí k ústavní stížnosti vyjadřovat.
Ústavní soud totiž žádá o vyjádření vládu jako
celek. Toto vyjádření přitom k soudu stále nedorazilo – zřejmě tedy ještě ani není zpracováno.
A rozhodně není chybou senátorů, že je zde
20 let tolerován systém, který výrazně diskriminuje obyvatele malých krajů v poskytování
zdravotní péče. Není však na místě ani to,
abyste jako ministr zdravotnictví nyní strašil
chaosem, který by podle Vás nastal v případě, že by Ústavní soud uznal naši stížnost za
oprávněnou. Tím spíše, když sám potvrzujete
fakt, že Ministerstvo zdravotnictví si je dobře
vědomo toho, že zde tato diskriminace existuje. O to více jsem překvapen a šokován tím, že
tento stav dlouhodobě tolerujete a už dávno
jste pro jeho rychlé odstranění něco neudělal.
Máte právnické vzdělání – jak tedy můžete říci,
že Vámi řízené zdravotnictví funguje jen díky
tomu, že se na jeho pravidla dosud nepodívali soudci? Jak dokážete vysvětlit, proč podle
úhradové vyhlášky Vašeho rezortu vznikají
rozdíly i mezi fakultními nemocnicemi, které
spadají do Vaší gesce, a některé se dle médií
hluboce propadají do dluhů? Kdo a proč tyto
dluhy platí? Kdo zaplatí řádně objednanou,
poskytnutou, ale kvůli regulacím nezaplacenou

péči v ordinacích samostatných lékařů, na což
poukazuje Lékařská komora? Váš zdravotnický
„chozrasčot“ nefunguje ani ve Vašich vlastních
nemocnicích, natož v celém systému.
Senátoři pouze a zcela logicky očekávají, že
podaná ústavní stížnost pomůže rozhýbat MZ
ČR, které (snad) urychleně předloží potřebné
změny zákonů s cílem narovnat současný stav.
Čekat na Vámi zmiňovaný „DRG Restart“ je
jako čekat na Godota – tento projekt byl Ministerstvem spuštěn ve 2014 s tím, že od 2017
se podle něj bude hradit. Nyní je 2019, nic
se nezměnilo a jediné, co DRG Restart dosud
dokázal, bylo spotřebovat několik set milionů
korun z dotací. A postupné sbližování úhrad?
Toto posledních deset ministrů slibovalo zdravotníkům tu „do tří let“, tu „do pěti let“ a skutek utek.
Znovu musím zdůraznit, že ústavní stížnost
není namířena proti pacientům. Není ale možné respektovat to, že v metropolích se bude
kumulovat specializovaná péče, a na straně
druhé bude k vůli diskriminaci v okrajových
částech republiky skomírat péče zdravotní, nebude na platy lékařů, zdravotních sester, nové
vybavení, nové přístroje, apod.
Rozhodně považuji za správné, aby všichni dostávali stejný objem financí za stejnou práci.
Proč mají být malé nemocnice touto diskriminací postupně devastovány? Vždyť právě vinou
státu a diskriminace úhrad se dostávají do
existenčních problémů.
Přijeďte, pane ministře, například do Vsetína,
Zlína nebo Kroměříže, postavte se před lidi
a vysvětlete jim, proč je podle Vás správné,
že mají díky Vašim předpisům sotva poloviční
šanci dostat se v nemoci k moderním lékům.
My jim to vysvětlit neumíme, proto v ústavní
stížnosti napadáme pravidla tvorby sítě a financování specializované léčby.
Navštivte lékaře-specialistu v regionální nemocnici a poraďte mu, co má dělat, když podle
zákona musí poskytnout biologickou léčbu každému pojištěnci s rakovinou nebo roztroušenou sklerózou, kteří za ním přijdou, ale Vaše
úhradová vyhláška mu dává omezený roční
rozpočet. Má jim léčbu odložit na příští rok, až

bude nový rozpočet, tedy pokud mezitím pacienti nedostanou metastázy nebo neskončí nevratně na vozíku? Nebo lékař má léčit správně
a včas a zruinovat tím vlastní nemocnici, které pojišťovna za „nadprodukci“ nic nezaplatí?
My takovým lékařům poradit neumíme, proto
v ústavní stížnosti napadáme systém paušálů
a limitů, které jste napsal do úhradové vyhlášky.
Vysvětlete matce dítěte, proč musela v nemocnici zaplatit 13 tisíc korun za to, aby její syn
neoslepl, a to jen proto, že Vaše ministerstvo
nezařadilo tuto levnou a účinnou operaci do
Seznamu výkonů. A podobných pacientů jsou
stovky… Domluvte si setkání s některou zdravotní sestrou, pečující na Zlínsku v domácí péči
o nemohoucí pacienty, a vysvětlete jí, proč nesmí proléčit na pacienta víc než čtyři nebo osm
tisíc, aniž by byla pojišťovnou pokutována,
když její kolegyně v Praze může proléčit dvacet tisíc. A vysvětlete sestrám, ale i lékařům,
proč když řádně odvedou práci, kterou si pojišťovna pro své klienty objednala, ji nedostanou
zaplacenou, ale naopak za to, že až příliš léčili,
budou platit regulační pokutu.
Přijďte do Senátu, namísto šíření poplašných
zpráv v médiích. Ústavní stížnost Vám rádi
představíme, protože dle Vašich vyjádření
usuzujeme, že jste ji dosud řádně nečetl. Naši
odborníci, kteří stížnost sepsali, Vám budou
k dispozici a v otevřené debatě si řekneme, co
je nyní potřeba pro české zdravotnictví udělat.
Vážený pane ministře, z rozhovoru s Vámi jasně vyplývá, že je systém nespravedlivý a pokřivený, nemocnice dostávají za stejný výkon často velmi odlišné prostředky a dvě desítky let
se nic nemění. Je tristní, že samo ministerstvo
přiznává diskriminaci menších regionů, resp.
jejich obyvatel, ale stále nesjednalo nápravu.
Nemůžeme přece čekat další dlouhá léta na
možnou změnu pravidel, které by jednou pro
vždy ukončily diskriminaci některých regionů
– mezitím by také mohla řada menších nemocnic definitivně zaniknout. Jednat je třeba hned
a je to ve společném zájmu nás všech.

S pozdravem,

Ivo Valenta

názory odjinud

Živnostníci na prodej? Andrej Babiš vyráží na nákupy


Miroslava Němcová poslankyně Parlamentu České republiky | ODS

Nevím, zda se konečně potvrdí, že opakování je matka moudrosti. Psát totiž
o tom, jak současná vláda dusí podnikání a likviduje zejména drobné a středně
velké živnosti, je nošením dřeva do lesa. Kdo jiný než právě živnostníci a podnikatelé to zažívají na své kůži dnes a denně?

Kdo jiný, než obyvatelé venkova vidí, jak mizí
obchůdky a hospody? Kdo jiný než my všichni,
nejsme schopni sehnat dobré řemeslníky, protože kvůli strachu z neustálých kontrol a drastických pokut raději s podnikáním končí?
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se stávají dotacemi pro jediného oligarchu,
jehož moc ekonomická i politická tak každoročně narůstá. Proto musely přijít drakonické
kontroly a pokuty: aby bylo stále více peněz
na dotace pro předsedu vlády. Je to ničivé perpetuum mobile. Mohla bych pokračovat, ale to
není třeba. Fakta jsou známá.
Píši tento text proto, že chci podtrhnout nebezpečnou manipulaci se živnostníky, kterou
v posledních dnech předseda vlády předvádí.
Z pronásledování přechází do druhé fáze: k nákupu. Tak to má vyzkoušené v podnikání. Své
konkurenty nebo dodavatele nevybíravě ničil
a potom, když byli na kolenou, je koupil. Tento
princip kopíruje v politice. Nejprve všemi výše
popsanými metodami živnostnictvo přidusil,
nyní přechází k nákupu. Slibuje značné úlevy
od byrokracie a ekonomické bonusy.
Třídní boj Andreje Babiše
S příchodem Andreje Babiše do vlády, tedy od
roku 2013, byl tento třídní boj zahájen. On, jeden
z největších podnikatelů v naší zemi, má stále
málo a nikdy nebude mít dost. Stále potřebuje
to, co zatím drží jeho zdánliví konkurenti. Vždyť,
kolik je těch, kteří mu mohou skutečně reálně
konkurovat? Z tohoto pohledu je jeho umanutost, s níž zahájil tažení proti živnostníkům, nepochopitelná. Nehledě k tomu, že jako premiér
země ničí ty, kteří tvoří nenahraditelnou vrstvu
naší společnosti zejména na venkově a přinášejí
do těchto míst nejenom ekonomické zázemí.
Nelze-li najít zdůvodnění této nenávisti pouze
v podnikatelské rovině, je nutno se zabývat rovinou politickou a mocenskou. A hned se nám
vyjasňuje. V koaličním vládnutí se Andrej Babiš
opírá o sociální demokraty a komunisty. Rozhodně je nelze podezřívat ze sympatií k podnikání.
První jsou rozdělovači toho, co vytvoří jiní, druzí
byli a stále jsou likvidátory všech samostatných,
nezávislých, schopných a pracovitých lidí. K tomu
se komunisté hrdě hlásí. Tyto levicové síly, které
ovládly politiku hnutí Ano.
Jde to mnohem snadněji, než bychom si byli
ochotni přiznat. A to proto, že Andrej Babiš není
státník a na prosperitu naší společnosti se ne-

dívá z dlouhodobé perspektivy. Zajímá ho jeho
podnikatelský a mocenský profit „teď a tady“.
Ohledem na potřeby ostatních vrstev naší společnosti se nechce zdržovat. Neúcta k demokracii
a sklony k autoritářství jej zákonitě přivedly do
náruče komunistů.
Z této blízkosti k levici se zrodily jeho reálné
kroky: EET, kontrolní hlášení, zajišťovací příkazy,
obludná a stále rostoucí byrokracie, nesmyslný
tlak na navyšování minimální mzdy, obědy a cestování zadarmo. Speciální kapitolou je účelové
předvolební zvyšování důchodů bez nutné reformy, která by dávala šanci na stejné zajištění ve
stáří pro ty, kteří to dnes všechno musí utáhnout.
Daně živnostníků – dotace pro Andreje Babiše
Do nebe volající je zneužití jeho funkce k čerpání dotací pro jeho firmy. Například sto miliónů pro jeho pekárny na výrobu lepších toustů.
Žádný pekař či cukrář z mého okolí nedostává
ani korunu dotací na zlepšení nebo rozšíření
svého sortimentu. Řepka, lesy, biopaliva, chemičky, zemědělské a potravinářské provozy.
Dotace, dotace, dotace. V miliardách korun. Po
represi v podobě protiživnostenských zákonů,
jde o druhotnou, méně nápadnou, ale stejně
nebezpečnou likvidaci živnostníků. Jejich daně

Sliby silnější než zkušenost? Zaplať si svou
smrt!
Cenou mají být jejich hlasy ve volbách. Ty nejbližší, do Evropského parlamentu, se konají za
čtvrt roku. Nic z toho, co nyní slíbí, nemůže
do voleb stihnout. To mohl udělat již dávno,
kdyby chtěl. ODS i jiné pravicové nebo středové strany podávaly řadu návrhů, jak živnostníkům ulevit. Andrej Babiš všechny naše návrhy
odmítal a na perzekuci živnostníků již šestým
rokem trvá. Nyní, když už vyčerpal postihem
živnostníků a církví levicový voličský rezervoár, potřebuje brát hlasy i jinde. Proto přichází
s náručí slibů pro ty, které už má na kolenou
a ví, že na každou úlevu zoufale čekají. Počítá
s tím, že zapomenou na to, co bylo. Že sliby
budou silnější než zkušenost. A to by byl jeho
majstrštyk: získat hlasy těch, které likviduje.
Jeho skryté volební heslo je: „zaplať si za svou
smrt“. Teprve s dalším posílením moci své tažení proti nim dokončí. Rozumí se, že až po
volbách. Nejenom bývalí majitelé Kosteleckých
uzenin by mohli vyprávět.
Na tento systémový likvidační přístup ověřený
vlastním podnikáním, který nyní Andrej Babiš
přenáší do politiky, chci upozornit. Je to velmi
nebezpečná hra. Snad na ni živnostníci nenaletí a snad nebudou sami.

Andrej Babiš je týral, teď sází na stockholmský syndrom


Radomil Bábek předseda výboru Podnikatelských odborů | podnikatel

Oběti únosů bývají svými vězniteli týrány a ponižovány. Tím je nalomena jejich
vůle a stačí, aby terorista začal být trochu vlídnější a oběť si snadno nakloní,
často k němu pocítí až vděčnost a lásku. Tomu se říká stockholmský syndrom.
Tak tohle by chtěl Andrej Babiš. Léta týral a ponižoval malé podnikatele a živnostníky, a teď by chtěl
získat jejich vděčnost tím, že se k nim začne chovat
trochu, ale opravdu jen trochu hezky. Jeho prohlášení z minulých dnů mají vyvolat dojem, že má vlastně
ty drobné podnikatele docela rád. To vše už tady
bylo, a to hned dvakrát. Nejprve před volbami v roce

2013, podruhé při prosazování EET v letech 2015
a 2016. Zdá se, že Andrej Babiš rád opakuje úspěšnou taktiku. Takže do třetice?
Andrej Babiš se v roce 2013 dostal k moci i pomocí
hlasů podnikatelů a živnostníků. Po volbách je rychle hodil přes palubu a soustředil se naopak na lidi,
pro něž je živnostník třídním nepřítelem. Své voliče

odsál socialistům a komunistům, protože se jim líbí
jeho výroky o živnostnících, kteří kradou a podnikatelích, kteří krátí tržby a neplatí daně. Že jsou to
bohapusté lži, že to je propagandistické generalizování? To je nezajímá a tetelí se radostí, jak to pan
Babiš těm lumpům živnostníkům natřel.
A tak už šest let Andrej Babiš devastuje malé podnikání, a nese mu to politický zisk. Před několika
dny zcela nečekaně otočil. Jako by se rozumělo
samo sebou, vyhlásil, že malým podnikatelům se
žije těžce a on, uznalý premiér, jim chce jejich život ulehčit. Drzost téhle taktiky se zvýrazní, když
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si uvědomíme, že to je právě Andrej Babiš, kdo šikanuje živnostníky, vymýšlí, co by ještě měli dělat
navíc a jak by jim znepříjemnil život. Pomlouvá je,
špiní a kriminalizuje. Proč ta změna?
Andrej Babiš nedělá nic, pokud mu to nepřinese
osobní prospěch. Andrej Babiš bojuje o moc. Nutně
se potřebuje udržet u moci nebo, pokud by to bylo
možné, svou moc ještě navýšit. Možná se bojí zhoršení ekonomické situace, což nepochybně nastane.
Pak může očekávat, že jej část voličů opustí, protože nasliboval hory doly a skutek utek. Andrej Babiš
ví, že mu to spočítají. Je také možné, že se Andrej
Babiš nebojí ztráty svých voličů, ale spíše si chce
znovu získat drobné podnikatele, aby ovládl v příštích volbách sněmovnu a nemusel se bavit s nějakými „koaličními“ partnery. Chce vládnout sám.
V příštích týdnech a měsících bude zajímavé sledovat, zda se Andreji Babišovi podaří obalamutit
malé podnikatele a živnostníky a vrátit jejich část
do svých voličských řad. Druhým důležitým faktorem, který ovlivní úspěch této nové Babišovy
taktiky bude, zda se mu podaří rozdělit podnikatelské prostředí, reprezentované podnikatelskými
spolky. Tak postupoval při prosazování EET, kdy

šéfové několika spolků zcela nepokrytě pracovali
pro něj a ve prospěch zavedení EET, proti zájmům
drobných podnikatelů. Asi není náhodou, že dnes ti
nejaktivnější mají zajímavé funkce ve státní správě.

Babišovi emisaři už vyrazili. Začínají nabízet různým organizacím lákavou spolupráci s ANO. To, aby
znovu mohli do médií říkat „podnikatelské spolky
jsou s námi“, stejně, jako to říkali v kampani za EET.
Může se Andreji Babišovi jeho záměr podařit? Dokáže Andrej Babiš opět zmanipulovat malé podnikatele a dokáže rozdělit podnikatelské spolky? Je
to možné. Pokud se nechají někteří korumpovat
jeho zájmem, pokud se nechají lidé oblbnout hezky
znějícími slovy, podaří-li se Andreji Babišovi vyvolat
v podnikatelích a živnostnících stockholmský syndrom, pak možná uspěje. V Podnikatelských odborech víme, kdo je Andrej Babiš a víme, co od něj
můžeme čekat. Nejsme kůzlátka, abychom pouštěli
vlka domů. Podnikatelské odbory trvají na tom, aby
Andrej Babiš opustil svou protiživnostenskou rétoriku a politiku. Chceme, aby zrušil EET, aby zrušil
kontrolní hlášení, aby zpřístupnil státní zakázky
i malým podnikatelům, chceme, aby přesunul
prostředky rozdávané velkým firmám a agrárním
konglomerátům k drobným podnikatelům a farmářům. Potom podnikatelé a živnostníci uvěří, že
to myslí vážně a rádi jej za to pochválí. Volit ho
ale nebudeme.

Vláda dětí


Marek Stoniš šéfredaktor Týdeníku Reflex

Převzato se souhlasem autora
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inzerce

Nabídka firmy MH CIRUS SERVIS
pro Soukromníky a naše sympatizanty
SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO VAŠE PROJEKTY

STRUČNÁ PREZENTACE

MH CIRUS SERVIS
Jsme partnerem dodavatelů servisních služeb při opravách a výstavbách technologických celků.
Realizovali jsme již tisíce různě rozsáhlých projektů a vytříbili svou specializaci na dodávky
v těchto oborech :
►

dodávka a montáž tepelných izolací (potrubí, kotle, apod.)

►

antikorozní ochrana (průmyslové nátěry)

►

dodávky a montáže lešení

Máme zaveden integrovaný systém řízení podle mezinárodních standardů (ISO 9001:2001 a
OHSAS 18001:1999), který dovoluje komunikovat v rámci projektů v ČR a zemí Evropské Unie.
Máme k dispozici potřebné technické vybavení a zaměstnanci jsou držitelé všech potřebných
kvalifikačních certifikátů. Naším standardem je zpracování dokumentace projektu. Komunikujeme
česky, anglicky a německy.
Hlavní předností naší firmy je více než 25 let zkušeností v oboru, ekonomická výhodnost a
návaznost prováděných dodávek a specializace na střední a velké investiční projekty. Postavíme
si lešení, z něho provedeme antikorozní ochranu a zařízení zaizolujeme.

Základní identifikace :
Název :

MH CIRUS SERVIS, s.r.o.

Registrace :

Krajský soud v Ústí nad Labem, spis. zn. C 22716

Identifikační číslo :

272 882 42

Daňové číslo :

CZ 272 882 42

Spojení :

(+420) 415 783 621
(+420) 415 783 671
e-mail mhcirus@mhcirus.cz

www.mhcirus.cz
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