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Ohlasy naší tiskové konference v médiích:
Soukromníci stále bojují, i když nevidí světlo  

na konci tunelu

„Vláda neví, ze které do které. Dramaticky rostou 
ceny, ekonomika se zpomaluje, vládě chybějí peníze 
na rozverné utrácení a rozhazování peněz ze stát-
ního rozpočtu,“ varoval předseda Soukromníků Petr 
Bajer.
Navíc podle něj úředníci zpackají, na co sáhnou. To 
se ukázalo třeba při aktuálně diskutované kauze 
„snížení DPH na pivo“. „Ta kašpařina s pivem vznik-
la nejspíš tím, že na ministerstvu působí lidé, kteří 
tomu nerozumějí, ale jsou to kamarádi kamarádů,“ 
myslí si Bajer.
„Aby se hospodský u každého piva radil s daňovým 
poradcem,“ povzdechl si pak předseda Soukromní-
ků. Urážející ale podle něj je, že se premiér nestydí 
vzkazovat, že by hospodští měli zlevnit pivo, a zcela 
otevřeně štve štamgasty proti hostinským.
Po začátku května, kdy obě ustanovení mají vstou-
pit v platnost, lze očekávat další vlnu zavírání živ-
ností. Místopředseda Soukromníků Ladislav Linek 
se k tomu pochlubil se svou zkušeností: „Včera jsem 
se šel nechat ostříhat. Byly tam čtyři kadeřnice, tak 
jim říkám, jak se připravují na EET. První mi odpo-
věděla, že má docela bohatého manžela, tak raději 
zůstane doma, druhá se vyděsila, co všechno bude 

potřebovat, třetí, že bude raději kamarádky stříhat 
doma, a čtvrtá mi sdělila, že příště po EET už to 
místo za 200 korun budu mít za 400,“ vyprávěl.
Petr Bajer k tomu upozornil, že končící živnostník si 
nechává svou síť kontaktů a přesouvá se do šedé 
ekonomiky, kde státu neprospěje už vůbec. „Drobné 
podnikání vždycky zaplňovalo díru, když přišly kri-
ze,“ upozornil s tím, že jedna taková se nám celkem 
zjevně blíží.
Místopředseda Línek dodal, že první a druhá vlna 
EET nepřinesly navzdory obrovským slibům ekono-
mice vůbec nic. „Pouze v propočtech, které si cucá 
z prstu paní ministryně, v žádných jiných jsem to 
neviděl,“ dodal Linek.
Zato je však již dnes zjevné, že přinesly konec hos-
pod a konzumů na venkově. A tím současně vláda 
ubíjí kreativitu venkova. „Však si všimněte, že ty 
vesnice už zase šednou a zapadají zpátky do toho 
socialismu,“ podotkl.
Vrcholným nesmyslem jsou podle něj dotované 
„obecní krámky“, kdy obec přispívá na provoz míst-
ního obchodu, místo aby jej nechala provozovateli 
za výhodnějších podmínek a umožnila mu předvést, 
co dovede. „To už je zase socialismus non plus ul-

tra,“ poznamenal Linek. Dokonce se mluví o „stát-
ních hospodách“, což už je naprosto šílené.
Po zavedení třetí a čtvrté vlny se podle něj dá oče-
kávat „řev“, protože zatímco v prvních dvou vlnách 
byly postiženy skupiny, které nemají příliš silné lo-
bbistické zastoupení, teď dochází na opravdu velké 
lobby – lékaře a advokáty, kteří se odrbat rozhodně 
nenechají.

Proč jsou zmatky kolem daně na pivo? Možná kvůli 
EU...
Restaurační služby se budou současně muset vy-
rovnat s novou daní na pivo, prezentovanou jako 
„úleva“.
„Pan premiér se tomu posmíval, že je to idiotská 
tabulka, že ji vymyslel nějaký idiot. Je to jinak: ne 
že ji vymyslel idiot, ale někdo, kdo na idioty chtěl 
upozornit,“ zaznělo k tomu na tiskové konferenci.
Místopředseda Linek k tomu dodal postřeh, že dů-
vodem přijatého paskvilu mohou být tradiční oba-
vy Andreje Babiše z tlaku Bruselu. „Je všeobecně 
známo, že EU tlačí naopak na zvyšování DPH na 
alkohol, hlavně to jde ze severských zemí. My se to 
snažíme obcházet, tak to maskujeme jako službu, 
že nám to pivo nalil atd. A z toho vznikl ten zma-
tek,“ myslí si.

Další věci, které podnikatele v dohledné budoucnos-
ti postihnou, jsou změny v oblasti daní. Tou první je 
prodloužení lhůty pro nadměrné vratky DPH, druhou 
pak nová pravomoc finančních úředníků pořizovat si 
i bez souhlasu kontrolovaného záznam z průběhu 
kontroly. Doposud druhá strana musela souhlasit.
A postiženi budou i horšící se ekonomickou situa-
cí. „Inflace letí nahoru, a hlavně brutálně stoupají 
ceny v těch nejpodstatnějších oblastech – potraviny 
a nájmy,“ varoval místopředseda Linek.

Již dnes je zcela zjevné, 
že EET přinesla konec 
hospod a konzumů na 

venkově

Strana soukromníků České republiky v Praze svolala tiskovou konferenci, aby 
upozornila na stoupající šikanu živnostníků a další zvyšování tlaku, kterému mu-
sejí ze strany vlády čelit. Nejzásadnějším zlomem je od 1. května zavedení třetí 
a čtvrté vlny EET, ale tím to evidentně nekončí.



www.facebook.com/soukromnici www.soukromnici.cz
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

2

Průběžná informace o stavu jednání na téma: Zvýšení 
žebráckých důchodů nejen pro OSVČ

 Rudolf Baránek zakladel strany | člen Rozšířeného předsednictva  
Strany soukromníků České republiky

1) Strana soukromníků České republiky ve spolupráci 
s panem profesorem Jaroslavem Vostatkem, členem 
Komise pro spravedlivé důchody, navrhla v loňském 
roce začít řešit otázku důchodů na etapy. To proto, 
že „velká důchodová reforma“ při dnešním politickém 
zmatku, nedostatku peněz a obrovské řevnivosti 
ANO a ČSSD je prostě v nedohlednu.
2) V první etapě jsme navrhli rozdělit dnešní 1. pilíř 
na 0. a 1. pilíř. V tom 0. pilíři by se poměrně jednodu-
še řešily žebrácké důchody, tedy ty, které jsou v tom-
to momentě pod cca 11 500 Kč. To by byl minimální 
důchod. K této částce by se připočítávaly jako všem 
mj. roční valorizace. Toto zvýšení by se týkalo nejen 
OSVČ, ale i zaměstnanců s nízkým důchodem, kterým 
se v momentě změny výpočtu důchodu také povýší 
na uvedenou částku. Náklady na tuto část důchodové 
reformy by byly max. 7 miliard Kč ročně. Pokud si 
uvědomíme, kolik miliard za různé nesmysly tato tlu-

pa „vyhodí z okna“, tak je to suma až zanedbatelná, 
když si uvědomíme, že by to alespoň nějak pomohlo 
desítkám tisíc lidí. Žádný zázrak, ale cca 11 500 Kč 
je víc než 6 nebo 8 tisíc Kč.
3) Postupným jednáním jsme získali pro tento postup 

podporu STAN, Pirátů, ČMKOS, Seniorů ČR, Trikolory, 
Asociace vinařů ČR, Asociace soukromého zeměděl-
ství ČR, Podnikatelských odborů a máme před jedná-

ním s ODS, Konfederací zaměstnavatelských svazů 
(Tripartita) a dalšími.
4) Důležité! Při poměrně velké znalosti zákulisní situ-
ace jsem přesvědčen, že vládní cestou změny provést 
nepůjdou. Od 2 lidí, členů Komise pro spravedlivé dů-
chody, se pan profesor Vostatek dozvěděl, že Andrej 
Babiš dal pokyn tuto komisi rozbít s tím, že přejde 
pod něho. Vrchní služebná Schillerová už přispěchala 
s prohlášením, že takto by to bylo dobře. Ti dva, co 
nám to řekli, mají sice blízko k ANO, ale tato šaš-
kárna už přesáhla únosnou mez i pro ně. Toto jasně 
dokazuje, že poradci Babišovi řekli pozor, tato snaha 
může mít velký politický dopad hlavně v momentě, 
kdy se až závratnou rychlostí zdražuje jídlo, bydlení 
atd. To mimo jiné potvrzuje, že těmto gangsterům je 
jedno, kolik tisíc lidí je zoufalých ze své sociální si-
tuace. Podle mě je jedno řešení. Pokud se 1. etapy 
„důchodové reformy“ ujme skupina senátorů nebo 
poslanců a předloží návrh zákona místo vlády, jsem 
přesvědčen, že jde získat i určité hlasy z vládních 
stran od lidí, kteří sice doteď věrně sloužili, ale tato 
bezohlednost a manipulace je už i pro ně silná káva. 
Má význam vytvářet v této oblasti tlak na vládu.
5) Senátora za Stranu soukromníků České republiky 
pana Iva Valentu jsme požádali, aby zvážil postup. 
S naší myšlenkou zvýšení žebráckých důchodů sou-
hlasí.

V poslední době velmi často vzpomínám na svého otce, který v situacích, ve kte-
rých se špatně orientoval, vždy řekl: „V tom aby se prase vyznalo.“ A bylo jedno, 
jestli to byla situace v rodině, v dědině, v komunistických zprávách v televizi nebo 
ve vysílání Svobodné Evropy. Jsem přesvědčen, že tento pocit musí mít všichni, 
kteří nemají každodenní informace z různých míst, ve kterých se o „důchodové 
reformě“ jedná. 

A do toho vstupuje vláda, kde zejména ČSSD tlačí 
socialistické experimenty. Ministryně Maláčová se 
snaží, jak upozornil předseda Bajer, zvýšit minimální 
mzdu, což pro živnostníky bude znamenat další zvy-
šování odvodů, které jsou už teď dramaticky vysoké. 
ČSSD je prý nepoučitelná a stále hledá úspory jen 
na straně aktivních lidí. Na sociální dávky nesáhne, 
protože si na nich pěstuje své voliče. „Poslední roky 
tu dramaticky chyběly desítky tisíc pracovních míst. 
A přesto tu bylo 200 000 nezaměstnaných. Lidí, kte-
ré ani nenapadlo to zkusit, i když všude kolem nich 
zoufale sháněli lidi,“ kroutil hlavou místopředseda 
Linek. Vláda si navíc vůbec nepřipouští, do jaké krize 
se země dostává. „Lednový rozpočet vyšel minus 9 
miliard – takže se evidentně v prosinci manipulovalo 
s náklady, aby konec roku vyšel hezky,“ povšiml si 
Linek. „Chaos, dezinformace – to je přesně cíl esté-
báků. My je musíme porazit ve volbách, jiná šance 
není,“ poznamenal vedle něj sedící zakladatel strany 
Rudolf Baránek. V dohledné budoucnosti ale podle 
něj vláda bude s katastrofální situací konfrontována: 
„Všechny rezervy, které tu byly, jsou spotřebované. 
Není kde brát,“ dodal.

Zadání od Babiše bylo: Tu komisi rozbít
Třetí téma tiskové konference Soukromníci nazvali 
„žebrácké důchody“. Ty se týkají jednak živnostníků, 

kterým po čtyřiceti letech práce vyměřili důchod pět 
či šest tisíc, ale i zaměstnanců nebo jiných skupin. 
Proto o nápravě této situace Soukromníci jednají na-
příklad i s odbory.
Zakladatel strany a člen rozšířeného předsednictva 
Rudolf Baránek se rozohnil, že novináři píší, že živ-
nostníci si platili „minimální odvody“, tak se nemají 
divit, že mají minimální důchod. „Živnostníci neplatí 
minimální odvody. Platí odvody určené státem. A ně-
kteří si k tomu platí něco navíc,“ vysvětlil.
Pak si vzal slovo expert na sociální systémy profe-
sor Jaroslav Vostatek, který je členem „Komise pro 
spravedlivé důchody“, vedené ministryní Janou Ma-
láčovou.
„Komise pro spravedlivé důchody má 43 členů a je 
těžkopádná. Má tam zásadní vliv paní ministryně. Jen 
jednou, když chyběla, tak to řídila ta paní profesorka, 
která tomu předsedá,“ vyprávěl profesor Vostatek.
A tato těžkopádnost podle něj politikům velmi vyho-
vuje. „Zadání ze strany pana Babiše bylo tu komisi 
rozbít. To mi řekli dva lidé,“ prozradil novinářům.
Rudolf Baránek pak vyjádřil názor, že jakákoliv refor-
ma z vládní dílny je odsouzena k neúspěchu vzhle-
dem ke známé a zcela mimořádné rivalitě ministryní 
Maláčové a Schillerové.
Model, jaký Soukromníci prosazují, by zajistil těm 
nejchudším důchodcům, kteří nyní berou klidně pět 

nebo šest tisíc, přilepšení alespoň na 11 tisíc. A ne-
týkalo by se to pouze bývalých živnostníků.
„Chceme, aby byla stanovena hranice minimálního 
důchodu ve výši 32 procent průměrné mzdy, a to 
jak pro živnostníky, tak pro zaměstnance,“ vysvět-
loval Rudolf Baránek. Návrh by zatížil rozpočet ma-
ximálně sedmi miliardami ročně. 
„Zabezpečí to důstojné stáří pro každého, ať už 
byl v roli zaměstnance, či zaměstnavatele. Na 
rozdíl od vládní garnitury Strana soukromníků ČR 
nestaví lidi proti sobě,“ zdůraznil. Nikdo si podle 
něj nezaslouží být na stará kolena žebrákem.
Soukromí podnikatelé se podle něj podíleli na 
důchodovém systému takovým způsobem, jaký 
jim určily vlády. Proto je dnes ostudou vládních 
představitelů, že na živnostníky ukazují prstem 
jako na vyžírky. „Jsou to právě soukromí podni-
katelé, kdo vytváří hodnoty, pracovní příležitosti 
a investice,“ zdůraznil Baránek.
„Doba je taková, že nemůžeme čekat, že tato 
postbolševická banda živnostníky ocení,“ po-
vzdechl si poté. Podle něj jde dnes hlavně o to, 
aby stav drobných živnostníků ataky ze strany 
vlády vůbec přežil. Zásadní pro to budou volby 
v říjnu 2021. 
„Dnes nevidíme ani světlo na konci tunelu,“ po-
steskl si Rudolf Baránek.

Pro mnohé je to už silná 
káva. Má význam vytvářet 

v této oblasti silný tlak 
na vládu
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Vládní likvidace soukromníků
 Petr Bajer předseda Strany soukromníků ČR | podnikatel

Ať jde o urážení soukromníků prohlášeními 
o podvodnících, zavedení nesmyslné 1. a 2. 
vlny EET, kontrolních hlášení, neustálých změn 
daňových předpisů, šikanózních kontrol a ná-
sledných neadekvátních pokut. Stejně tak zne-
užívání zajišťovacích příkazů finanční správou, 
využívání dotací pro malé a střední podnikatele 
velkými firmami, skrytě či otevřeně vlastněný-
mi vládními činiteli či jejich poradci. V posled-
ních měsících pak třeba zrušení karenční doby, 
překotné zvyšování minimální mzdy a návazně 
mezd zaručených, tedy opatřeními, která nej-
více dopadají především na střední a malé za-
městnavatele. Dále pak schválení zavedení 3. 
a 4. vlny EET, i když první dvě vlny způsobily 
jen škody v ekonomice i v životě na vesnicích 

a malých městech. Návrh novely daňového zá-
kona, kterým se prodlouží vracení nadměrného 
odpočtu DPH ze 30 na 45 dní je bezesporu za-
lepováním negativního salda státního rozpočtu 
na úkor nás podnikatelů. 
Zmatečné, řekl bych groteskní snížení DPH na 
pivo a zatím poslední nesmyslný „výkřik“ mi-
nistryně Maláčové o zvýšení měsíčních odvodů 
soukromníků na důchodové pojištění, které by 
nejvíce postihlo ty malé soukromníky, živnost-
níky a OSVČ ukazuje, jak inteligentní a odborně 
zdatné máme ministry. Navíc ministři populis-
ticky, demagogicky a lživě hovoří o „minimál-
ních odvodech živnostníků“, i když se ve sku-
tečnosti jedná o odvody určené státem, tedy 
vládou a ne soukromníky.

Všechny uvedené kroky vlády mají za cíl jediné. 
Udusit drobné podnikání, zkomplikovat podniká-
ní těm, kteří zůstanou. Jedni chtějí nové zaměst-
nance do svých montoven, jiní oškubat aktivní 
občany s cílem získat prostředky na další rozha-
zování a kupování voličů. Vláda k tomu obratně 
využívá rozdělování společnosti a ovlivňování 
skupin lidí cestou médií, skrytě vlastněných např. 
předsedou vlády. 
Je proto nutné, aby se soukromníci, živnostníci, 
drobní podnikatelé a OSVČ, ale i všichni další 
aktivní obyvatelé republiky semkli a postavili 
této vládní zvůli. Jediným řešením je jejich ak-
tivní podpora Soukromníků. Strana soukromníků 
České republiky totiž nikdy nevybočila ze svého 
programu a hájí práva všech aktivních a podni-
kavých občanů. Mezi programové priority Strany 
soukromníků České republiky mimo jiné patří 
svobodný občan a podnikání bez bariér.
Jen společně dokážeme zastavit tyto snahy 
a napravit vše, co tyto vlády zpackaly.

V období posledních dvou levicově-populistických vlád musí čelit soukromníci, ať 
živnostníci, drobní podnikatelé či OSVČ, cílené a rostoucí snaze o jejich, otevřeně 
řečeno, likvidaci. Jen tak si lze vysvětlit kroky ministrů těchto vlád.

V naší zemi se skutečně nenudíme, 
určitě ne alespoň v naší ekonomické 
a politické sféře. Když pominu brutální 
korupční aféru z Brna, která jen zapa-
dá do koloritu zdejší země a nikoho na 
rozdíl od minulé doby nijak nevzrušuje. 
Naopak zajisté přinese mnoho klad-
ných bodů vládnímu hnutí ANO, neboť 
se dozajista jedná o „účelouku“.

Postřehy z Revoluční 2/2020

V současné době si rovněž můžeme vyzkoušet, zda 
neustále opakující se lež se stane pravdou. Opět 
bylo ve hlavních zprávách na ČT opakováno prohlá-
šení paní ministryně Maláčové, že nejlepší by bylo, 
kdyby OSVČ, kteří platí podle ní nízké odvody, ne-
dosáhli na minimální výši důchodu, ale zůstali pod 
ní. Toto prohlášení doplňuje hloupá a zkreslená ta-
bulka, kolik platí zaměstnanec a kolik OSVČ. Paní 
ministryně trochu zapomíná na to, že 3/4 pojištění 
za zaměstnance musí zaplatit zaměstnavatel, tedy 
nezřídka kdy OSVČ. Je to pokračování socialistické 
politiky nazývání všech soukromě hospodařících, 
svobodných lidí parazity. Musím zde opět zopako-
vat svoji oblíbenou průpovídku, že socialisté chtějí 
socialismus pro všechny, jenom ne pro sebe. Když 
bych chtěl být stejně demagogický, pak veškeré 

platby, tedy, mzda, sociální i nemocenské pojištění 
jdou z účtu zaměstnavatele. Tragikomičnost této si-
tuace pak podtrhuje to, že se živnostníků zastává 
paní ministryně Schillerová Jako doplnění pak už 
jen čerstvá zpráva z MPSV, kde zasahuje policie 
u náměstka Jana Baláče a dalšího pracovníka. Ne-
divme se pak, že OSVČ by bylo nejlepší nechat bez 

důchodů.Teď z jiného soudku. Ať se na to dívá, kdo 
chce z jakéhokoli úhlu, spolku Milion chvilek pro 
demokracii se podařilo, to co by se nepodařilo roz-
hodně nikomu jinému. Zburcovat lidi napříč politic-
kým spektrem a poukázat na do nebe volající hrůzy 
našeho politického života, zejména týkající se jeho 
špiček. 

  Ladislav Linek 1. místopředseda Strany soukromníků České republiky | OSVČ
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Na masových demonstracích zejména v Praze, se 
sešli statisíce lidí. Někdy lidí různých názorů, kteří 
by si třeba v hospodě k jednomu stolu nesedli. Ale 
přesto se v rámci svého přesvědčení o ochraně de-
mokratických principů sešli na náměstích.  Tedy od 
konzervativních, přes zelené, Piráty, příznivce TOP 
09, drobné živnostníky a podnikatele a nevím koho 
ještě. Poslední kroky tohoto spolku naznačují, opa-
kuji, zatím jen naznačují, určitý příklon k aktivismu 
a určitý odklon od zastání se všech ostatních. Byla 
by to velká chyba takto tříštit tuto sílu. I když je mož-
né, že je to přirozený vývoj....
Bohužel zesnulý předseda senátu pan Jaroslav Ku-
bera měl v rámci svých zahraničních cest naplánova-

nou cestu na Tchaj-wan. Tedy do ostrovní země, kde 
je v současné době demokratický režim nezávislý na 
komunistech, pod určitou ochranou USA. Země je 
ekonomicky vyspělá a dle statistik s ní máme roz-
sáhlejší ekonomickou výměnu než s pevninskou ČLR. 
Tchaj-wan, nebo též Čínská republika vlastně vznikl 
po vítězství komunistů na pevnině v roce 1949 nad 
Čankajškovým vojskem. Zbytky příznivců a armády 
se pak uchýlili právě sem. Od té doby nemá tento 
ostrov s ČLR, kromě výhrůžek z její strany nic spo-
lečného. Na základě plánované cesty na Tchaj-wan, 
obdržela Česká republika prapodivnou cestou ještě 
prapodivnější dopis o tom, jak s námi ČLR zatočí ve 
všech oblastech života. Výhrůžky svrchované zemi, 

jako bychom byli jakýsi její nesvéprávný vazal. A už 
jsme se zase trochu podělali. Proč? Kvůli komu?  
K vůli neexistujícím investicím a dnes již asi minulé-
mu bratříčkování hlavy státu s ČLR? Myslím, že pan 
Kubera by jel. U ostatních si nejsem tak jistý. Pro 
doplnění tzv. teorie jednotné Číny ještě stojí za to 
doplnit následující.
Tibet byl přepaden a obsazen vojsky ČLR v roce 
1950-1951. Hongkong byl v britském pronájmu do 
konce minulého století, rovněž jako MACAO, které 
bylo portugalskou državou. Oba ostrovy spadají nyní 
pod ČLR pod původně vyhlášeným heslem „jedna 
země, dva systémy“. Jak to vypadá ve skutečnosti, 
vidíme především na událostech v HONGKONGU.

A teď, když tito živnostníci chtějí po třiceti letech 
odejít do důchodu a své řemeslo předat mladším, 
se dozví, že jim stát tak blbě stanovil peníze, 

Dobrý večer, paní Schillerová. Jsem kosmetička, 
jsem OSVČ a jsem jedna z těch, ze kterých děláte 
zloděje, parazity (ministr Mládek z ČSSD) a na 
které, dle slovníku ANO, zaklekáváte. Nikdy jsem 
nic po státu nechtěla a jako samoživitelka jsem 
vychovala a uživila svou rodinu, mé děti vystu-
dovaly VŠ a já poctivě platila daně a nikdy nic 
nedlužila.
Nevěřila bych, že se po revoluci dožiji takových 
časů, za které jste odpovědní vy, představitelé 
ANO společně s ČSSD a KSČM. Přestávám mít 
radost zde pracovat, podnikat i žít a je to Vaše 
zásluha, zásluha Vaší politiky.
Pracovat jako OSVČ, věřte, není vůbec jednodu-
ché. Celý život se nervujete, jestli budete mít zá-

kazníky, jestli zaplatíte každý měsíc všechny po-
platky, na dovolenou si musíte tvrdě vydělat. Na 
konci své kariéry se dozvíte, že důchod si vlastně 
ani nezasloužíme a místo toho, abyste si vážili 
toho, že jako OSVČ neobtěžujeme stát, tak nám 
stěžujete život. Vymýšlíte nám další vícenáklady, 
měníte pravidla, rozdělujete lidi a popuzujete je 
proti OSVČ.

Všichni jste zodpovědní
Snažíte se nás nachytat za hlouposti a plníte 
státní pokladnu pokutami. Nedobře se tu za vaší 
vlády pracuje. Kvůli Vám přestávám mít z prá-
ce radost, a to ji miluji. Je to celé smutné, paní 
Schillerová a věřte, že Vám budou mladí lidé z ČR 

odcházet. My staří zůstaneme a budeme čekat 
na ten Váš nulový důchod, který si dle Vás ani 
nezasloužíme. Jste zodpovědní ve vládě všichni, 
neházejte svou zodpovědnost jeden na druhého. 
Do historie se zapíšete. Ale negativně...
Jak říkáte, jak se podnikatelé radují z EET, a ka-
deřnice jsou šťastné z 10% DPH, lidé radostně 
hrají účtenkovku, e-neschopenka je miláček 
doktorů...tak tady máte pohled z druhé strany. 
Neraduji se, jsem nespokojená. Jediné za co jsem 
ráda, že je stále v ČR svoboda slova. A toho teď 
využívám.
Přeji Vám zdraví
 Martina Janoušová
 (zveřejněno se souhlasem pisatelky)

pohledem senátora

 Ivo Valenta senátor Parlamentu ČR za Stranu soukromníků České republiky | 
zastupitel Zlínského kraje | podnikatel

Vláda chce opět oškubat živnostníky

Nespokojená občanka píše ministryni Schillerové: 
Přestávám mít radost zde pracovat i žít, je to Vaše 

zásluha

Celý život tvrdě pracují. Takřka neznají, 
co je to dovolená, paragraf či nescho-
penka. Shánějí zakázky, investují do 
technologií, vytváří nová a nová pra-
covní místa. Do státní kasy posílají 
daně za sebe i své zaměstnance. 

které průběžně platili na důchodové pojištění, 
že žádný důchod nedostanou a mají tak zůstat 
o žebrácké holi. Tomu říkám pořádný kopanec do 
rozkroku a vskutku „zasloužená odměna“ za to, 
že tito lidé pomohli v naší zemi vybudovat tržní 
hospodářství.
Rezolutně odmítám současnou rétoriku Minister-
stva práce a sociálních věcí, které opět nahlíží 
na živnostníky jako na nežádoucí pijavice. Vlád-
ní úředníci by si měli uvědomit, že jsou to právě 
pouze a jen podnikatelé a jejich zaměstnanci, 
kteří vytváří hodnoty, ale také krmí státní roz-

počet, ze kterého oni pak ve velkém přerozdělují 
a mimo jiné i berou své výplaty.
Vítám proto iniciativu Strany soukromníků ČR, 
která přichází s konkrétními návrhy, jak zajistit, 
aby na minimální důchod měl každý občan naší 
země, bez ohledu na to, jestli byl zaměstnan-
cem, nebo naopak živnostníkem, který celý život 
vytvářel práci pro sebe i své zaměstnance. Tzv. 
nultý důchodový pilíř musí být spravedlivý a rov-
nocenný pro všechny a není možné stále doneko-
nečna vykopávat třídní rozdíly mezi zaměstnanci 
a živnostníky tak, jak to předvádí dnešní vláda.
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 Jitka Linková vedoucí Republikové kanceláře Strany soukromníků České republiky

 Ing. Michal Dvouletý, MBA zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště 
| předseda Krajské rady Strany soukromníků České republiky ve Zlínském kraji | člen 

předsednictva

Statečný předseda senátu Jaroslav Kubera 
bohužel nečekaně zemřel. A hle co se nenašlo 
v jeho šuplíku? V podstatě výhružný, a svým 
„provedením“ pohrdavý dopis od Číňanů ohled-
ně jeho plánované cesty na Tchaj-wan. Pan 
předseda Kubera to na veřejnosti neventiloval 
a tím, že ho prostě uložil do šuplíku, dal podle 
mě jasně najevo, co si o tom myslí. A určitě by 
tam jel. I když ho od této cesty zrazoval Zeman, 
Babiš i Vondráček.
A teď co se dělo po jeho objevení? Ministr za-
hraničních věcí Petříček dal najevo prostřed-
nictvím svého náměstka čínskému velvyslanci, 
že tento dopis nepovažuje za standardní formu 

komunikace.
To mu to nandal. A nový předseda senátu? Ten 
se alibisticky vymlouvá, že se musí nejdříve po-
radit s odborníky. To je přesná ukázka české 
připosranosti. Je mi jasné, že jde o „velký byz-
nys“.  I když i to je diskutabilní. Ani Tchaj-wan 
ani Čína nejsou pro nás klíčové exportní desti-
nace. A navíc Tchaj-wan odebral v loňském roce 
v přepočtu na obyvatele téměř 5x více českého 
zboží než Čína. Ale co je významnější, Tchaj-
-wan u nás investoval 14x více než ČLR. Tak 
asi tak. Navíc já si myslím, že v určitých mo-
mentech by mělo jít především o svobodu a vše, 
co s ní souvisí. Navíc každý průměrně vzdělaný 

jedinec ví, že asijské státy a Čína speciálně po-
hrdá a zametá s každým, kdo se jí sebevědomě 
nepostaví a nebojuje o svou věc. Všichni víme, 
co je ČLR zač. Mnozí z nás v podobném režimu 
prožili kus života. Říkám v podobném, protože 
v Číně to bude podstatně horší.
Co teď s tím? A změníme se někdy? Budou ně-
kdy naši čelní představitelé odhodlaně a sebe-
vědomě bojovat za naši zemi a vyjednávat pro 
nás co nejvýhodnější podmínky atd.? Tak jako 
to dělají zástupci Maďarů a Poláků?! Je načase, 
aby slovo vlastenec přestalo být slovem spros-
tým. Moc bych si přála dožít se doby, kdy se 
nebudu muset za nejvyšší vedení státu stydět. 
Jen mám velké obavy, že na to výměnou těch 
nynějších zmetků nemusí dojít. Přece jen, jsme 
připosranej národ. A bojím se, že se to jen tak 
nezmění. Ach jo.

Bohužel ve Zlínském kraji převládl úplně jiný 
názor. Dnešní krizi ve zdravotnictví má podle 
zlínského hejtmanství vyřešit výstavba nové 
nemocnice v Malenovicích a zbourání té, kterou 
nechal postavit již Tomáš Baťa na úplně opačné 
straně Zlína. A kdo tomu nevěří, je automaticky 
nálepkován stylem „ty jsi nic nepostavil, tak do 
toho nekecej“.
Zároveň hejtman Jiří Čunek veřejně prohlašuje, 
že mzdy lékařů, sester a dalšího nemocničního 

personálu mohou za to, že Krajská nemocni-
ce Tomáše Bati (KNTB) se i letos potácí nad 
propastí další hospodářské ztráty. Tedy že ne-
dokáže vytvořit dostatečně vysoký zisk, aby si 
kraj mohl dovolit financovat novou nemocnici 
v Malenovicích. Na vině je podle něj především 
to, že se v KNTB zvýšily za poslední rok mzdové 
náklady o více jak 106 milionů Kč. A to je podle 
hejtmana výsledek špatného vyjednávání vede-
ní nemocnice se zaměstnanci.

Ano, čtete správně. Hejtman vyčítá růst mezd 
v krajské nemocnici. Vyčítá, že lékaři a sestry 
mají alespoň podle souhrnných čísel vyšší mzdy.
Ale kdo může skutečně v KNTB říct, že pra-
cuje za znatelně lepší výplatu? Jen pár čísel. 
Osobní náklady v KNTB vzrostly za fungování 
této krajské vlády o 419 mil. Kč, tedy o těžko 
představitelných 41 %. Za období od ledna do 
listopadu 2019 dosahují osobní náklady výše 
1,4 miliardy Kč. 

A zas máme kalhoty dole

Budovy neléčí, aneb kde skončí peníze na mzdy lékařů 
a sester

Tak už zase stahujeme kalhoty a brod je daleko. Zajímalo by mě, proč je náš 
národ, samozřejmě až na zářné výjimky, tak připosranej. O co se jedná?

Lékařskou péči potřebuje každý 
z nás. Když ne dnes, tak určitě ně-
kdy v budoucnosti. Možná to nera-
di slyšíme, ale je to tak. Jenže to 
nebudou budovy, ordinace ani nové 
nemocnice, které pacientům zajistí 
kvalitní ošetření, rychlou diagnos-
tiku a účinnou léčbu. Budou to lé-
kaři, zdravotní sestry a další per-
sonál, do jehož rukou vložíme své 
zdraví nebo dokonce své životy.
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Zde je často ošetřují jen mladí, méně zkuše-
ní lékaři, stoupají ceny některých běžných léků 
a hlavně chybí na trhu stále nebo přechodně 
několik desítek léků, kdy některé léky jsou i ne-
nahraditelné. Místo slibů o odbornících na mini-
sterstvech před volbami vidíme po ministerstvu 
dopravy a obrany i na ministerstvu zdravotnictví 
jen další nepovedenou taškařici.
České zdravotnictví se dostává po více než dvou 
letech vládnutí ANO do stále větších personálních 
problémů spojených logicky s horší dostupností 
a kvalitou péče.Marně již roky ČLK s odboráři, 
některými politiky a zdravotníky burcují a varují 
veřejnost a politiky před nebezpečím kolabujícího 
systému. Na Titaniku se také tancovalo a ho-
dovalo, když se potápěl. Samotné katastrofální 
personální obsazení ministerstva zdravotnictví 
jen doplňuje obraz postupného rozkladu systé-
mu poskytování zdravotní péče v ČR, který nám 
dříve mnozí záviděli.Snižování kvality a přede-
vším dostupnost zdravotní péče se stále více 
zhoršuje spolu s nedostatkem zdravotnického 
personálu, především lékařů a sester. Navýšení 
byrokracie dosahuje již s GDPR a různými, čas-
to zbytečnými statistikami a povinnými kontro-
lami od SÚKLU, přímo obludných rozměrů.
Klade to další zbytečné nároky na personál 
i managment nemocnic a vše se úspěšně pro-
dražuje. Začíná vládnout alibismus vzhledem 
k novému, nepovedenému občanskému záko-
níku a jeho dopadům pro zdravotníky. Finanč-
ní úhrady od ZP za poskytnutou péči často 
nedosahují ani minimální výše vynaložených 

Udělá si už Babiš pořádek v českém zdravotnictví?

Senioři v ČR to začínají mít těžké. Po 
stálém zdražování prakticky všeho za-
čínají problémy ve zdravotnictví dopa-
dat i na ně. Prodlužují se čekací doby 
na vyšetření a operace, mnohdy nedo-
léčeni jsou propouštěni z nemocnic. 

 MUDr. Vladimír Dryml spoluzakladatel Sdružení československých podnikatelů | 
bývalý senátor a 1. náměstek ministra zdravotnictví | dlouholetý ředitel nemocnice | 

prezident Seniorů ČR 

Ale když mluvím se zaměstnanci nemocnice, 
tak všichni jen nevěřícně kroutí hlavou. Kde 
ty peníze jsou? Nepotkal jsem nikoho, kdy by 
mi řekl, že se jeho mzda zvýšila ve srovnání 
s rokem 2016 o téměř polovinu. Není to snad 
tím, že nemocnice teď musí živit spoustu dal-
ších lidí, kteří s vlastní medicínou a péčí o pa-
cienty nemají vůbec co společného? Např. „bílé 
límečky“ či jiné „manažery“, kteří svůj zápal pro 
„lepší zítřky“ přeci nemohou dělat zadarmo.
Jenže budoucnost se z pohledu pacienta, lékařů 
a zdravotních sester halí do pořádně temných 
mraků. V KNTB dnes odpisy, tedy náklady na 

„budovy“, tvoří asi 81 milionů Kč ročně. Pro-
nájem nové nemocnice v Malenovicích má však 
KNTB přijít na 220 mil. Kč, tedy na téměř třikrát 
tolik. A to za bláhového předpokladu, že by se 
nová nemocnice včetně vybavení postavila za 8 
miliard Kč. Podle expertů to ale bude až dva-
krát tolik. A pak sbohem a šáteček. Dostaví se 
ekonomický kolaps, na scénu oficiálně vstoupí 
„finanční štiky“, skoupí neřešitelné dluhy kraje, 
a za potlesku dnešního vedení Zlínského kra-
je zprivatizují nejen KNTB, ale také všechny 
okresní nemocnice, které chce hejtman Čunek 
sloučit do jednoho nemocničního molochu.

A mezitím to odskáčou především zaměstnanci 
nemocnice. Kvůli splácení nové nemocnice pro-
stě nezbydou peníze na mzdy lékařů a sester. 
Ti už se prostě nedokážou víc rozkrájet. Před-
pokládat, že násobně zvýší svou produktivitu 
práce, je urážkou celé lékařské profese. V ta-
kovém špitále, byť by byl ze zlata, totiž pak 
nebude chtít pracovat už vůbec nikdo.
Navíc tato megalomanie bude mít bohužel 
fatální dopad i na ostatní zaměstnance kraje 
a krajských organizaci mimo zdravotnický seg-
ment. Nebudou peníze na školy, muzea, silnice, 
sport. Nebudou peníze na nic!

nákladů, práce lékařů. Zejména v ambulantní 
sféře je silně podhodnocena a v rozporu s roz-
hodnutím Ústavního soudu mladý ministr ve-
sele dál vydává úhradové vyhlášky. Na účtech 
ZP přitom v rozporu se zákonem 551/91Sb 
leží desítky mld., údajně na horší časy a mgr. 
práv necítí povinnost respektovat zákon ani 

rozhodnutí Ústavního soudu. Některé fakult-
ní nemocnice i přes podivné financování od ZP 
jsou v miliardových dluzích a stále oddlužovány. 
Podivné nákupy, stavby i rozdělování dotací zde 
dále pokračuje i přesto, že mgr. Šnajdr již na mi-

nisterstvu roky nesedí. Asi byl nahrazen jinými, 
mladšími a schopnějšími. Část nemocnic nesplňu-
je na některých odděleních ani základní personál-
ní požadavky na zajištění péče lékaři a sestrami, 
ale vesele kasírují miliony od ZP, jako by měly 
plné stavy personálu. Kontrola od ZP samozřej-
mě žádná.
Důležitější pro mladého ministra je až fanatický 
boj proti alkoholu a kouření, kdy by nejraději za-
vedl prohibici. Hlavně, že legalizuje konopí mís-
to toho, aby se soustředil po více než 2 letech 
konečně na zásadnější věci pro české pacienty, 
zejména seniory a těžce nemocné a stabilizoval 
systém. Vidět návrh nového financování péče 
podle DGR, který už stál stovky milionů nebo 
alespoň světlo zlepšení na konci tunelu je stej-
né, jako vidět paní Columbovou.Nespokojenost 
zdravotníků s vedením ministerstva zdravot-
nictví v gesci ANO narůstá a naplno se pro-
jeví při letošních krajských volbách, kdy se 
zdravotnictví stane jedním z důležitých témat 
voleb.

Část nemocnic nesplňuje 
ani základní personální 
požadavkyna zajištění 
péče lékaři a sestrami
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Zcela určitě také pro spoustu voličů z řad se-
niorů, pro které je kvalitní poskytování zdra-
votní péče prioritou spolu se zvyšováním dů-
chodů.
Zjednodušení systému vzdělávání lékařů a se-
ster, zavedení nezávislého dohledu nad ZP, 
odbourání zbytečné byrokracie a lepší alokace 

zdrojů a prostředků, zvýšení pravomocí ČLK 
a zlepšení kontroly a účelnosti při nakládání 
s dotacemi je pro současné vedení minister-
stva zdravotnictví v nedohlednu. 
Omezení často nesmyslných požadavků někte-
rých odborných společností, které nerespek-
tují ekonomické možnosti systému a redukce 

ZP i některých nemocnic a omezení souběhu 
praxí je nejen nad síly epidemiologa-náměstka 
pro zdravotní péči, ale i samotného ministra, 
přezdívaného mile ptáček zpěváček Ken. 
Jaké zkušenosti a poznatky chtěl čerpat 
v Ománu pro české zdravotnictví je opravdu, 
ale opravdu záhadou. 

Patří mezi ně i Strana soukromníků České re-
publiky, jejíž ekonomičtí a IT experti, spolu se 
členy z řad podnikatelů, dlouhodobě upozorňu-
jí na negativní vliv elektronické evidence. Sou-
časný stav skutečně nepřipomíná slibovanou 
pohádku. Jde spíše o slušný horor, viz letmé 
shrnutí toho nejpodstatnějšího, co zatím evi-
dence tržeb přinesla. 

Mnohde není kam jít na pivo
Za poslední 3 roky zavřelo v menších obcích 
hospodu téměř 2 tisíce provozovatelů. 
Jsme tak v situaci, kdy cca ve třetině 
z nich si na zlatavý mok nedojde-
te, což má negativní vliv nejen 
na společenský život. Je na 
vinně EET? Jistě, spolu se 
zákazem kouření.

Zmatky kolem DPH
Nejen internet je plný vti-
pů na téma DPH a pivo. Ono 
to ale moc vtipné není. Vláda 
argumentuje mimo jiné tím, že 
snížením DPH na čepované pivo 
podpoří hlavně malé hospůdky na ves-
nicích, které platí DPH. Vědí vůbec o tom, že 
malé hospůdky na vesnicích provozují hlavně 
neplátci DPH? Majitelé hospůdek, kteří nejsou 
plátci DPH, budou proti plátcům konkurenčně 
znevýhodněni a to značně. Navíc nejde jen 
o pivo, změny přidělávají vrásky i vlekařům 
a dalším profesím. Viz rozdílné DPH u vleků 
a lanových drah atd.

Neustálé náklady
Kasa pro elektronickou evidenci neustále něco 
potřebuje. 
Potřebuje proud, internetové připojení, termo-
-kotoučky, nebo klasický papír. Často je ve hře 

EET podnikatelské prostředí nenarovnává

Elektronická evidence tržeb je prezentována jako nástroj k narovnání podnika-
telského prostředí a zefektivnění výběru daní. Pamatujete si na reklamy, slibující 
18 miliard, nové nemocnice a mateřské školy? Všichni víme, jaká je situace dnes. 
Zázrak se nekonal, bublina neopodstatněného očekávání zázračných příjmů pro 
státní rozpočet splaskla a naopak došlo na slova těch, kteří před negativním 
vlivem EET varovali. 

 Bc. Jaromír Kuba předseda Strany soukromníků České republiky v Pardubicích | člen 
Rozšířeného předsednictva Strany soukromníků České republiky | živnostník 

také měsíční paušál za používání kasy. Mimo 
pravidelných nákladů je třeba zajistit servis, 
a to v případě poruchy, změny nastavení EET 
rozhraní finanční správy, nebo vypršení certi-
fikátu. 
Náklady se tak pohybují v tisících až desetiti-
sících ročně i u drobných živnostníků a nejlev-
nějších řešení.

Problémy s obnovováním certifikátů
EET pokladny potřebují pro své fungování 

certifikát, pomocí kterého se ka-
ždá účtenka podepíše. Tento 

certifikát má ale omezenou 
platnost na 3 roky a kasa 

jej nedokáže sama 
prodloužit, ačkoliv by 
mohla. 
Brzy vyprší certifikáty 
těch, co začali evido-
vat v druhé vlně, první 
vlna uživatelů EET po-

kladen již má martyrium, 
spojené s obnovou certifi-

kátu, za sebou. Proč píši, že 
si kasy mohly obnovovat certifi-

káty samy? 
Protože to bylo v plánu a touto dobou mělo 
být speciální rozhraní (API) pro automatickou 
obnovu certifikátů již funkční! 
Že se od záměru v tichosti upustilo, považuji 
za nefér krok vůči všem EET povinným a další 
nástroj k výběru pokut.

Drakonické sankce za bagatelní pochybení
Čteme o tom často. Přijde kontrola, koupí si 
maličkost a následuje vysoká pokuta, mno-
hokrát překračující cenu prodaného zboží. 
Za nevydání účtenky? Omyl – nezřídkakdy za 
drobnou chybu v rámci vydání účtenky!

Účtenkovka
Loterie, která umožňuje zaregistrovat si 
účtenku a něco vyhrát. Podle někoho ji hrají 
stovky tisíc lidí každý měsíc, podle dalších je 
aktivní je hrstka profesionálních hráčů, kteří 
loterii de fakto ovládli. Osobně se přikláním 
k variantě 2, neznám nikoho, kdo Účtenkovku 
pravidelně hraje. Informace pro hráče – víte 
o tom, že „Údaje jsou ukládány po dobu 10 
let od poslední aktivity hráče v Účtenkovce“ 
(viz příslušné informace o zpracování osobních 
údajů) a v rámci registrace účtenky je třeba za-
dat email nebo telefon? Opravdu chcete státu 
sdělovat informace o svých nákupech, kde jste 
jednoznačně identifikovatelní?

Rozdělení společnosti
Podnikatel je z principu lump a musí být pod 
neustálým on-line dohledem. Takto nějak vní-
mám hlavní zdůvodnění zavedení EET ze strany 
některých politiků. Evidence přispěla k rozdě-
lení společnosti, jaké tu nikdy nebylo a napros-
to zbytečně uráží lidi, kteří jsou vinni jen tím, 
že se chtějí uživit.

Narovnání podnikatelského prostředí?
Výše jsem shrnul to podstatné, co evidence 
občanům a podnikatelům přinesla. Vidíte tam 
někde narovnání podnikatelského prostředí? 
Ani náhodou! Někdo evidovat musí, někdo ne, 
někomu další vlny evidence přinesou zpřísnění, 
někomu nižší DPH na čepované pivo. Kde je 
to narovnání? Kde jsou ta stejná pravidla pro 
všechny? Kde je ta spravedlnost? Já ji tam pro-
stě nevidím a nejsem sám.

Budou volby, přijďte!
Vidíte-li to stejně, přijďte, prosím, ke krajským 
volbám. Nemáme moc příležitostí vystavit 
vládě účet (účtenku), u voleb ta šance ale je. 
Pojďme ji tedy beze zbytku využít.

Majitelé hospůdek, kteří 
nejsou plátci DPH, budou 

proti plátcům konkurenčně 
znevýhodněni a to značně
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Ani na Bakalu i Kalouska kromě urážek, že je zloděj, 
nic nepodal. Ani soudy žádnou změnu nezaznamena-
ly. To, jak všichni kradou je lež, dodnes neexistuje ani 
jeden podklad pro takové tvrzení! Bez EET soukrom-
níci neplatí žádné daně, zaměstnanec zaplatí víc než 
živnostník - největší pomluva a křivda.
1. Za každou korunu na výplatě zaměstnance musí 
soukromník dát korunu státu! Musí utržit jak pro 
sebe, tak i pro zaměstnance!
2. Každý živnostník, soukromník, podnikatel zaplatí 
až 12 různých daní, poplatků, povinných plateb ze 

Srovnávat procenta odvodů obou těchto skupin ne-
budu, protože všechny diskuze o tomto problému na 
těchto srovnáních začínají i končí a často se neuvádí 
rozdílné základy, ze kterých se ta procenta počítají. 
Výsledkem je pak srovnávání jablek s hruškami.
Dále budu pro zjednodušení používat jen název fondu 
důchodového pojištění, i když je to složitě nazvané 
fond veřejného pojištění, který sestává z důchodo-
vého pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního 
pojištění..atd, ale nás zajímá to důchodové pojištění.
Dnes bych se v tomto článku chtěl zmínit o druhé 
a podle mě daleko významnější platbě, kterou posílají 
do fondu důchodového pojištění všichni živnostníci-
-zaměstnavatelé, kteří si dovolili kromě toho, že vzali 
svoji existenci do vlastních rukou a po státu nic nepo-
žadují, vytvořit více nebo méně pracovních míst a po-
starali se tak ještě dále o existenci několika dalších 
spoluobčanů a jejich rodin. A protože, jak víme, každý 
dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, tak tito 
dobrodruzi jsou trestáni pokutou ve formě odvodů 
z úhrnu mezd v souladu se zákonem, č.586/1192Sb. 
o daních z příjmů, které svým zaměstnancům za kaž-
dý měsíc vyplatili. Tyto odvody ve výši 25% ze součtu 
výdělků všech svých zaměstnanců, které za daný mě-
síc vyplatili, posílají na stejný účet fondu důchodové-
ho pojištění jako platby pojistného za sebe jako OSVČ 
i srážky pojistného na sociální pojištění z mezd svých 
zaměstnanců (to je těch 6,5% z hrubé mzdy). Myslím 
si, že tyto řádky jsou určeny spíše pro paní ministryni 

Lhaní nabírá kosmické rozměry.

Kolik skutečně platíme do fondu důchodového pojištění

EET. Podle Babiše jsme měli (před volbami 2017) rozkrást až 200 miliard ročně, 
které on, když bude zvolen, vrátí do rozpočtu. „Všichni tady 20 let jenom kradnú!“ 
tvrdil. Normální by bylo, kdyby byly soudy zahlceny stíháním podvodů a Babiš za-
vedl systém, který by to vyřešil a soudy zachránil. Za 6 let ve vládě neudělal nic! 

Chtěl bych se vyjádřit k oblíbené rétorice paní ministryně o tom, jak málo ve srov-
nání se zaměstnanci si platí živnostníci do fondu důchodového pojištění a pak se 
diví, že mají nízké důchody. 

 František Tomášek spoluzakladatel strany i sdružení | spoluautor Zákona o půdě 3T | 
člen Strany soukromníků České republiky v Královéhradeckém kraji

zákona bez ohledu na to, zda přizná více nebo méně 
příjmů. EET může mít vliv pouze na jednu daň, daň ze 
zisku. A to jenom u těch, kdo není registrován v da-
ňových rájích. Na ně žádné EET neplatí.
3. Argumentace, že asociace drobných firem a sou-
kromníků souhlasí s EET, je skutečný počin gangste-
rů. Asociace je vynález Babiše a Havlíčka, který slouží 
jako nástroj vlády k podvádění veřejnosti.
4. Narovnání prostředí? Ne. Jenom buzerace. A zvý-
hodnění podvodníků, kteří jsou na podpoře a k tomu 
melouchaří! Navíc, když si má živnostník vybrat, zda 

zkrachovat díky pokutám a nákladům navíc, tak ra-
ději posílí řady melouchářů.
5. Každou korunu navíc, o kterou by skutečně stát 
zvýšil výběr daní, i pokuty, které vybere, i náklady na 
nicneděláky, kteří kontrolují, i náklady na IT zaplatí 
v cenách spotřebitel. Také proto máme 3. největší 
inflaci v Evropě. EET má značný podíl na navýšení za-
městnanců státu o 55 000. Veškeré zvýšení důcho-
dů, platů, investic je pouze v nominálu, v reálné kupní 
síle je nulové! Všechno chlubení úspěchy je podvod. 
Zvýšení HDP stihnou pohltit miliardáři na dotacích, 
na vývozu 30O miliard bez zdanění, v neziskovkách, 
v mnohonásobných pracovních poměrech papalášů. 
Buzerace občanů má jediný účel, virtuálně Babišvoli-
čům nalít do hlav, jak pro ně ANO dře ty podvodníky 
soukromníky. Jde o osvědčený třídní boj charakteris-
tický pro vládu komunistů, i těch našich.

Maláčovou, protože my, co jsme plátci těchto odvodů 
dobře víme jak se věci mají. A pro vás, kteří stále jste 
nebo jste byli živnostníci, a zároveň zaměstnavatelé 
a tím pádem i plátci těchto odvodů, si dovolím popsat 
životní příběh jednoho z vás.
Podnikal jsem jako spolumajitel pekárny a prodejny 
potravin v Olomouci v letech 1992 až 2002, zaměst-
nával jsem postupně 11 až 26 zaměstnanců a po ce-
lou tuto dobu jsem byl plátcem odvodů z úhrnu mezd. 
V roce 2003 jsem podnikání ukončil a nechal se za-
městnat ve své původní profesi strojního inženýra. 
Když se přiblížil den „D“ mého odchodu do důchodu, 
tak jsem si na OSSZ požádal o vystavení Informativ-
ního osobního listu důchodového pojištění, ve kterém 
jsem měl popsány svoje příjmy za celých 45 let mého 
profesního života, ze začátku ze zaměstnání, pak 10 
let z podnikání a pak zase několik let zaměstnání. 
Nikde tam ale nebyla ani zmínka o těch částkách, 
které jsem posílal do fondu důchodového pojištění 
na odvodech z úhrnu mezd mých zaměstnanců. Ty 
částky pojistného na moji osobu byly asi 5 let v nut-
ném minimu, ale dvakrát za dobu mého podnikání 
jsem zaplatil i částky přes 300 tisíc. Začal jsem se 
však zajímat o osud mých odvodů z úhrnu mezd 
mých zaměstnanců. Na OSSZ nebyl problém dohle-
dat všechny moje platby podle variabilního symbolu 
přiděleného mi při registraci jako zaměstnavatele. 
Sestavil jsem jednotlivé měsíční platby po letech do 
excel tabulky a z takto pořízeného přehledu jsem 

zjistil několik zajímavých informací: měsíční platby se 
pohybovaly od 22.000,- až do 52.000,-Kč. To všech-
no ze svého zisku. Není tedy asi příliš divu, že na 
platbu na můj osobní důchod pak mnohdy zbývalo 
jen to nutné minimum ve výši někde kolem 1200 Kč 
za měsíc. Další a ještě zajímavější informací byla cel-
ková zaplacená částka za 9 let vedené evidence na 
OSSZ  cca 2,5 milionu Kč. Tak jsem se začal zajímat, 
proč tato částka nebyla do celkového vyměřovacího 
základu pro výpočet mého důchodu, když se pořád 
jedná o pojistné na důchodové pojištění, ale při plně-
ní je nám započtena jen částka sestavájící z individu-
álních plateb na důchodové pojištění.
Takže závěrem mého psaní bych rád, kdyby se paní 
Maláčové nechala informovat od svých zaměstnan-
ců, kolik jí skutečně sypeme ze svého my, živnost-
níci-zaměstnavatelé aniž bychom z toho měli nějaký 
prospěch a nerad bych už od ní v televizi slyšel, že si 
na důchody platíme málo, respektive méně než za-
městnanci. Já mám na svém individuálním osobním 
listu uvedeny vyměřovací základy z obou životních 
pozic, jak zaměstnance, tak živnostníka a můžu si 
tedy udělat srovnání. Ale o tom bych vám rád napsal 
v některém z příštích čísel.
A na úplný závěr bych si dovolil úvahu: Když se budu 
považovat za průměrného živnostníka-zaměstnava-
tele s tím, že jsem jen na odvodech z úhrnu mezd do-
dal do fondu důchodového pojištění každý rok 280 
tisíc Kč a jestli je takových  jako jsem já v republice 
200 tisíc, tak by se dalo říct, že jsme do fondu dodali 
ročně okolo 50 miliard Kč, aniž by se nám to byť 
korunou odrzilo v navýšení starobního důchodu. A to 
už by měla paní Maláčová i celá vláda respektovat 
a o důstojných důchodech s námi jednat.

 Karel Boháček bývalý živnostník a zaměstnavatel | Olomouc


