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Rudolf Baránek: Tyto volby budou kdo s koho
„Tato vláda bezohledně likviduje mnohdy 27leté úsilí drobných, malých a středních soukromníků, a je podle mne zločin. Neodpustitelný. Na vesnicích je likvidována po staletí fungující struktura služeb, zvyklosti a tradice. Zatím hlavně
na vesnici. Tyto parlamentní volby nebudou o jemných politických nuancích, bude to boj o všechno a kdo s koho,“ říká
v rozhovoru pro Parlamentní listy Rudolf Baránek.

Strana soukromníků České republiky se rozhodla jít do voleb s ODS, s kterou už léta spolupracuje. Co tohle spojení Soukromníkům přináší?
Budete v tomto spojení viditelní, nebo to znamená, že se prostě jen pár vašich členů dostane
na kandidátky ODS?
Strana soukromníků České republiky úzce spolupracovala s ODS pouze v letech 2010-2013
za vlády Petra Nečase. I tenkrát to byla doba
nebezpečí. To se jmenovalo Jiří Paroubek. Dostat Paroubka do opozice bylo důležitější než
riskovat, že naše hlasy půjdou pod stůl a levice si je po volbách rozdělí. Doba, a tím i závažné důvody ke spolupráci, se vlastně opakují.
Rozdíl je ale v tom, že dnešní levicová vláda je
mnohem nebezpečnější a bezohlednější než byl
Paroubek. Trojice Sobotka, Babiš a Bělobrádek
prosazuje brutální likvidační politiku proti drobným, malým a středním soukromníkům. Zavádějí
šmírování, podporují udavačství a pomocí tisíců nových úředníků a nových zákonů terorizují
podnikající občany. To, že lidovci teď jako s něčím nesouhlasí a už nechtějí rozšiřovat EET, je
klasická lidovecká předvolební faleš. Ve všem
jsou spolupachateli. Tedy důvody k podpisu spolupráce s ODS jsou de facto stejné jako v roce
2010. I dnes se jedná o přerušení dalšího řádění
současné levicové vlády. I dnes máme možnost
vložit do společného programu naše zásadní požadavky. Ze 14 našich návrhů jich bylo přijato
13. A ten zbývající byl pouze odsunut na pozdější dobu. Předvolební kampaň bude pod hlavičkou „ODS s podporou Soukromníků“, což je
zkratka Strany soukromníků České republiky.

Kolik vašich členů bude na kandidátkách ODS?
A budete na volitelných místech, nebo doufáte,
že vaši členové využijí možnosti kroužkování,
aby se právě živnostníci dostali do Poslanecké
sněmovny?
Na společných kandidátkách máme 40 zástupců
naší strany. Věříme, že v 5 či 6 krajích máme
šanci, že poprvé od roku 1938 budou v parlamentu poslanci politicky organizovaných soukromníků ze stavovské strany. Samozřejmě
bude hodně záležet na kroužkování, ale věřím,
že soukromníci, jejich rodiny a známí pochopí
zásadní důležitost a osudovost těchto voleb pro
jejich další život. Naši lidé jsou odborně velmi
dobře připraveni, a to co trápí téměř milion podnikajících, sami prožívají na vlastní kůži. Budou
to dobří poslanci. Žádní teoretici.
Dohodli jste se i na tom, co budete společně
ve sněmovně posazovat? Co považujete za nejpodstatnější?
Ano, naše domluva je obsažena ve volebním
programu a podepsané smlouvě. Hodně záleží,
jestli po volbách bude spojenectví ODS a Soukromníků ve vládní koalici anebo opozici. Pokud
se podaří ty dnešní škůdce dostat do opozice
a budeme součástí vládní koalice, tak bych naše
snažení rozdělil takto. Co nejdříve zrušit EET
a kontrolní hlášení DPH v plném rozsahu, novelizovat rozumně tzv. protikuřácký zákon, snížit
cenu práce a nepřipustit zavedení progresivních
daní. Současně s tím musí začít práce na radikálním snížení byrokratické zátěže a přenášení
povinností státu na firmy, sjednotit daňový systém, hledat, jak podpořit učňovské školství, prosadit nárokovou paušální daň atd. Velkým problémem je stále slibovaná důchodová reforma
a chceme také řešit otázku hanebných důchodů
živnostníků. Když volby dopadnou dobře, čeká
nás práce jako na kostele. Zde ale odpovědně

říkám, že jsme si plně vědomi, že problémy nemají jenom soukromníci a chceme být prospěšní
i pro ostatní spoluobčany.
Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval
před časem všechny demokratické parlamentní
strany ke společné spolupráci tak, aby zabránily v cestě Andreje Babiše k moci. Právě ODS to
odmítla. Jak vy se na možnou spolupráci „všech
proti Babišovi“ díváte?
Volební výsledky jako jediné mohou zabránit
Andreji Babišovi získat post předsedy vlády.
Na ostatní
jsem už odpověděl. Navíc věřím, že při povolebních jednáních si zúčastnění uvědomí závažnost
situace a Andrej Babiš skončí v opozici.
Andrej Babiš podle dosavadních průzkumů
směřuje k jasnému vítězství v parlamentních
volbách. Co to bude znamenat pro živnostníky
a malé a střední podnikatele, pokud se stane
premiérem?
Pro značné množství konec a velké lidské neštěstí. Podmínky a teror státu by tisíce lidí nevydrželo. A
dramatické by to nebylo jenom pro soukromníky.
Mnozí lidé si neuvědomují, že likvidací přirozené
konkurence se zvýši ceny a zmizí rozmanitost
nabídky. Na mnoha vesnicích už ví, o čem mluvím. Už mají zavřenou hospodu, jsou rádi, když
jim tam občas přijede pojízdná prodejna a říkají,
že takový bordel za komunismu nebyl. To je politicky velmi nebezpečné. Tato vláda bezohledně
likviduje mnohdy 27leté úsilí drobných, malých
a středních soukromníků, a je podle mne zločin. Neodpustitelný. Na vesnicích je likvidována
po staletí fungující struktura služeb, zvyklosti
a tradice. Zatím hlavně na vesnici. Tyto parlamentní volby nebudou o jemných politických
nuancích, bude to boj o všechno a kdo s koho.
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Ruská tragédie
odhaluje skrytá
nebezpečí frustrace
Zřejmě sebevražedný útok v ruském Petrohradu opět jasně ukazuje, jak velké nebezpečí terorismu evropským státům hrozí. Tato
tragédie je zatím na východě výjimkou, soucítím s rodinami obětí,
ale pravděpodobný původ útočníka a jeho kontakty jasně svědčí
o tom, že ani tajné služby či kontroly lidí z jiných kultur terorismu
nezabrání.
Především se musejí bát lidé v západoevropských zemích, které otevřely dveře
prakticky všem, což se může velmi pravděpodobně vymstít. Bohužel někteří evropští
politici nehledí do budoucna a snad si naivně myslí, že si z „Neevropanů“ s občanstvími svých států vytvoří novou voličskou
základnu.
Rozumím tomu, že se někteří migranti
opravdu bojí o své životy, životy dětí, ale
výrazná část jde za ekonomickým blahobytem. Bohužel, děti těch, kteří by mohli být
vděční za přijetí v Evropě, tuto vděčnost
už budou zcela určitě postrádat. Ostatně
údajný petrohradský terorista měl mít také
ruské občanství, takže musel na území
Ruska žít delší dobu.
Způsob života nově příchozích migrantů do Evropy je diametrálně jiný, čímž se
automaticky ze společnosti vyčleňují a jejich integrace je v drtivé většině nemožná.
Budou to téměř vždy ti, kdo budou těmi
nejchudšími, budou se s odporem a ve frustraci dívat na ty lépe situované. Z toho
pak vznikají logicky až teroristické činy.
Základem by mělo být to, aby všichni bez
rozdílu dodržovali zákony země, ve které
chtějí zůstat. Nelze nečinně přihlížet porušování zákonů o pohybu osob, nelze tolerovat sexuální útoky na ženy, podle muslimských zvyků na nevhodně oblečenou
mládež. Oplzlým pokřikováním a osaháváním to začíná, odpalováním bomb končí.
Křížení kultur v tom rozsahu, který dopustili někteří evropští politici, není nic jiného, než vytváření si budoucích konfliktů
na území Evropy. Nikdo z nás není fašista,
xenofob, ale bráníme si náš způsob života,
který nechceme měnit, stejně, jako ho nechtějí měnit oni.
Jedinou možností tak je řešit problémy
v místech, kde vznikají. A samozřejmě trvat na tom, že jakmile se situace v zemích
konfliktů uklidní, budou se migranti vracet
zpět a ne jen zneužívat sociální systémy
evropských států.

Petr Bajer,

předseda Soukromníků

Boj s větrnými mlýny má smysl.
Úspěch byl na dosah
Vládní strany do sebe v souvislosti s blížícími se volbami šijí, v jednom ohledu ale mezi nimi panuje takřka dokonalá shoda. Jde navrhování a přijímání
dalších a dalších zákonů a opatření směřujících k omezování malého a středního podnikání, které zatím stále tvoří páteř naší ekonomiky.

Kontrolní hlášení DPH, dvě vlny elektronické
evidence tržeb, snížení daňových paušálů,
plošné zákazy kouření či pamlsková vyhláška –
to jsou jen ty nejkřiklavější ukázky. Dříve jsme
často používali obrat, že vláda hází živnostníkům a podnikatelům klacky pod nohy. Teď už
to vypadá tak, že řada z nás v přes ty klacky
v předklonu klopýtá a není málo těch, co už
„upadli“ a vzdali to. Stačí se jen podívat na čísla pivovarů hovořící o tom, kolik hospodských
jim už ubylo…
Strana soukromníků České republiky, jakožto
stavovská strana, se proti tomu snaží bojovat.

Jasně, naše možnosti jsou zatím omezené. To
ostatně platí i ideově spřízněných opozičních
stranách. Ani ony nemají momentálně proti silnému agro-levicovému bloku příliš šancí.
To ale neznamená, že to můžeme vzdát. I s větrnými mlýny musíme bojovat. Nemůžeme
se spokojit s tím, že po volbách bude třeba
rozložení sil jiné. Za práva živnostníků a malých a středních podnikatelů musíme bojovat
v každém okamžiku. Proto jsme uspořádali demonstraci, podali ústavní stížnost či neustále
prostřednictvím médii upozorňujeme na snahy
této vlády likvidovat určitou část podnikatelského prostředí.
Velmi důrazný je ve snahách pomoci živnostníkům a drobným podnikatelům náš senátor
Ivo Valenta. V březnu v Senátu opět bojoval
podáním pozměňovacích návrhů, s kterými
plně souhlasíme. Změny se měly dotknout daňového balíčku, konkrétně daňových paušálů
a elektronické evidence tržeb. Dnes to nevyšlo, ale bylo to těsné. K přijetí pozměňovacího
návrhu ohledně zachování současné výše paušálu chybělo jen pět hlasů. V případě odstranění EET pro podnikatele s obratem do jednoho
milionu to bylo sedm hlasů. Ivo Valenta to ale
určitě nevzdává a bude bojovat dál. A my také.

Petr Bajer,

předseda Soukromníků

Je libo rekreační vilku, volvíčko nebo
mercedes cabrio?
Tak se nám v jižních Čechách rozpadá koalice, paní Müllerová. Chtělo by se říci
ústy klasika. Tolik populární hejtman Jiří Zimola se zamíchal do aférky s rekreačním domem na Lipně a tím odstartoval vytahování špíny, kterou v tomto kraji
na sebe začala kydat ČSSD a hnutí ANO.
Dostalo se i na podřízeného pana hejtmana
Zimoly, manažera Jihočeských nemocnic, či
jak zní jeho titul, pana Bláhu, a profláknutí
jeho platu 600 000 Kč měsíčně. Doktoři, odboráři i sestřičky by měli sledovat tuto situaci ve zdravotnictví pod vedením hejtmana
z ČSSD. Z živnostníků se už vysálo, co se dalo.
A tak i zdravotníci včetně jejich ministra musí
pochopit, že je třeba se podívat na podobné
kauzy.
Až tragikomicky působilo v ČT trumfování mezi
krajskou předsedkyní ANO paní Maxovou a panem, dnes již exhejtmanem, Zimolou, kdo že si

k tíži nemocnice koupil luxusnější auto. Až k slzám mě dojalo, že zatím co zástupci ČSSD si
pořídili dvě nová volva, tak zástupce ANO musel vzít za vděk dva roky ojetým mercedesem
cabrio. Tato auta jsou pro provoz nemocnice
zcela jistě naprosto nezbytná.
To se děje v době, kdy se na nemocné děti
pořádají peněžní sbírky či školy sbírají víčka
od PET lahví.
Jako další zpráva šla potom v ČT informace
o snížení limitu a paušálu pro OSVČ…

Ladislav Linek,

místopředseda Soukromníků
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Ivo Valenta a další senátoři se obrátili na Ústavní soud
Plošný zákaz kouření nebo pokuta 50 000 Kč za nepovedenou sebevraždu. To zavedla novela zákona o ochraně zdraví
před škodlivými látkami, kterou nedávno schválil Parlament. Platit má již od začátku června. Senátoři Jaroslav Kubera, Ivo
Valenta a další senátoři napříč politickým spektrem, jsou přesvědčeni o tom, že vláda návrhem zákona nepřípustným způsobem zasáhla do svobody občanů. Proto senátoři společně sepsali ústavní stížnost, kterou v úterý odeslali na Ústavní soud.

Novelu kritizují kvůli zmařeným investicím také tisíce živnostníků, kteří se ve svých barech a restauracích obávají o pokles zisků, ale i běžní občané, kterým vadí, že jim stát nařizuje, co mají a nemají dělat.
Obsahem ústavní stížnosti však není pouze problém
zákazu kouření, senátoři nesouhlasí s řadou dalších
omezujících opatření, se kterými novela přichází.
„Veřejná moc v liberálním právním státě nemá vychovávat občany a vnucovat jim životní styl, který momentální držitel moci považuje za správný.
Konečně v našem státě není trestná sebevražda,
pak nemůže být trestné ani jednání, které někdo
jiný hodnotí tak, že neprospívá zdraví toho, kdo jej
činí. Veřejná moc v liberálním právním státě se musí
zastavit před soukromým životem občanů s tím, že
jsou dospělí, svéprávní a rozumem vybavení k tomu,
aby jednali tak, jak oni sami chtějí,“ uvádí v ústavní

stížnosti jménem senátorů její zpracovatel, advokát
Zdeněk Koudelka.
Jedno z prvních ustanovení, které senátoři navrhují
Ústavnímu soudu zrušit, se týká výslovného zákazu kouření v restauračních zařízeních. Inspirativním
příkladem je zahraniční praxe, především Německo,
kde se nedávno Ústavní soud zabýval obdobnou
otázkou. Navíc existují desítky evropských zemí,
kde je kuřákům povoleno zapálit si v předem vymezených prostorách, ať už jde o terasy, kuřácké
boxy, nebo jen oddělené místnosti. „Zákaz kouření
v současné podobě novely rozhodně není o ochraně zdraví. Je pouze dalším krokem k omezování
a ztrátě našich svobod a kontrole mas, o zisku pro
ty nahoře,“ tvrdí o normě její velký kritik a hlavní
signatář – senátor, dnes místopředseda Senátu,
Jaroslav Kubera (ODS). Ten dodává, že lidé budou
tento nesmyslný zákaz stejně ve velkém obcházet.
Zákonodárci napadají také ústavnost omezení prodeje a podávání alkoholu či tabákových výrobků
na akcích, které jsou určeny dětem. Navrhovatelům
novely totiž vadí, že na území Čech, Moravy a Slezska je běžné, že si například na dětském dni, dětské
sportovní akci nebo karnevalu dají rodiče dětí pivo
nebo víno. Tomuto by měl být konec. Pokud chtějí
dospělí na akci pro děti, budou muset abstinovat.
„Nevidím jediný důvod, proč chce stát zasahovat
do volného času, který rodiny tráví společně. Nejen,
že jde o omezování rodičů. Velké právní nejistotě
jsou navíc vystaveni provozovatelé stánků s občerstvením – a to například na sportovištích či turistic-

kých místech, kde své zboží mohou denně prodávat,
nicméně příležitostně se zde může vedle tohoto
běžného provozu konat také akce určená pro děti.
V takovém případě tento neurčitý zákaz vystavuje prodejce libovůli kontrolních orgánů, zda danou
akci budou považovat za akci převážně určenou
pro děti či ne,“ poukazuje na absurdnost zákona
senátor Ivo Valenta, a doplňuje další absurditu novely: „Za vrchol alibismu považuji především přenos
odpovědnosti za škodu pod vlivem alkoholu podnapilých osob na majitele podniku, ve kterém si dal
dotyčný panáka. Skutečně ponese vinař ve vinařství
na Slovácku zodpovědnost za to, že si u něj někdo
koupí láhev vína a pak způsobí škodu? To je přeci
absolutní nesmysl.“
Senátoři dále považují za protiústavní i zákaz prodeje alkoholických nápojů z prodejních automatů,
zákaz prodávat a podávat alkohol určeným osobám, nebo tzv. trestnost za „ohrožení sama sebe“.
„V zásadě se tedy zavádí i trestnost sebevraždy,
samozřejmě nepovedené. Převedeno do praxe - někdo se posílí pár panáky a pak se neúspěšně pokusí
o sebevraždu. Zatímco je dotyčný v lékařské péči,
vláda za ním pošle úředníka, aby ho zkasíroval, a to
pokutou až do výše 50 tisíc korun!“ říká senátor
Kubera.
Návrh na zrušení některých ustanovení zákona
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek podepsalo celkem 20 senátorů. Návrh byl doručen Ústavnímu soudu. Soudcem – zpravodajem je
předseda soudu, Pavel Rychetský.

Jak EET funguje
v praxi

více na těch daních – z původně zcela samostatných
živnostníků se dost možná stanou zaměstnanci.
A z nich na svou politiku „všemocných dotací“ už
stát umí pořádně odsávat …
Ovšem ze všeho nejvíce se vládě daří něco úplně

jiného – ukazovat těm, kdo se snaží něco dělat, že
stát pro ně není partner, ale dost možná ta největší
překážka. A nejvíce to nyní pocítí venkov. Ví vůbec
ve Strakově akademii, že za Prahou je ho pořádný
kus?

Kultivace podnikatelského prostředí
a větší výběr daní. To mají podle vládní
koalice být hlavní přínosy elektronické
evidence tržeb.
A jaké jsou zatím reálné výsledky po čtyřech měsících? Pivovary hlásí, že od konce loňského roku
ukončilo činnost bezmála pět stovek hospod. Vesměs jde o ty nejmenší, venkovské. Tisíce spolků,
především hasiči či myslivci, ale i další, mají plnou
hlavu starostí, jak dál pořádat akce, které jim pomáhaly trochu si přilepšit do spolkové pokladny.
Pořadatelům farmářských trhů letos poprvé ubývají
drobní pěstitelé – některé trhy očekávají úbytek
prodejců až o 70 procent. A tak by šlo pokračovat
dál a dál: problémy mají amatérští muzikanti, nadšenci, kteří zachraňují památky, venkovské koloniály… Takže ano, pokud pod slovem kultivace vláda
rozumí „vyčištění“ trhu od těch nejmenších, pak se
jí to vskutku daří. A možná, že se i vybere o něco

Setkání s Mladými konzervativci
Petr Bajer se sešel s Mladými konzervativci.
Za organizaci setkání stála Tereza Gazdíková, krajská předsedkyně, Petr Tomášek,
republikový místopředseda Mladých konzervativců. Setkání se zúčastnili členové Mladých konzervativců z celé republiky, členové krajské organizace ODS a sympatizanti
a přátelé především z Pardubického kraje.
Petr Bajer mimo jiné potvrdil, že v případě
úspěchu v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v žádném případě nebude spolupracovat
s Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO, jako
těmi, co prosazují normy likvidující drobné
podnikání a potlačující demokratické principy
naší společnosti.
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