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Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019
Kandidátní listina koalice Strany soukromníků České republiky a NEZÁVISLÝCH

s podporou Občanské demokratické aliance a 10 profesních společenstev

pořadí jméno věk povolání/činnost bydliště politická příslušnost navrhující strana

1. Josef Valihrach 30

trojnásobný Vinař roku ČR, vítěz Farma roku ČR 2018, 
Champion Chardonnay of the World, držitel titulu World 
champion wines 2018, člen Vinařské asociace ČR a Aso-
ciace soukromého zemědělství ČR

Krumvíř, 
okres Břeclav

bez politické příslušnosti
Strana soukromníků 
České republiky

2
Ing. arch. Liana 
Janáčková

65
zastupitelka, senátorka 2004–2010, starostka MČ 
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 1990–2018

Ostrava-Mariánské 
Hory

NEZÁVISLÍ NEZÁVISLÍ

3
Ing. Zdeněk 
Šťástka

53 ekonom, překladatel, správce vojenského skanzenu Čestlice
Občanská demokratická 
aliance

Strana soukromníků 
České republiky

4
Bc. Martin 
Bílek

41
živnostník, lektor angličtiny, předseda Asociace lektorů 
anglického jazyka, člen Podnikatelských odborů

Brníčko u Zábřehu 
na Moravě

bez politické příslušnosti
Strana soukromníků 
České republiky

5.
Mgr. Miroslav 
Chlubna

45 starosta města Orlová Orlová NEZÁVISLÍ NEZÁVISLÍ

6. Pavel Janoš 60
živnostník, cukrář, perníkář roku 1998, živnostník roku 
2013, člen Společenstva cukrářů ČR

Němčice u Par-
dubic

bez politické příslušnosti
Strana soukromníků 
České republiky

7
Mgr. Bc. Martin 
Polášek

47 starosta obce Těrlicko Těrlicko NEZÁVISLÍ NEZÁVISLÍ

8
Mgr. Hana 
Moudrá

53
vedoucí odboru, předsedkyně strany v Královéhradec-
kém kraji, členka Ženy živnostnice 2014

Hradec Králové
Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

9
Ing. David 
Plandor, Ph.D.

38
IT specialista, zastupitel, starosta města Štramberk 
2014–2018

Štramberk NEZÁVISLÍ NEZÁVISLÍ

10 Jiří Šebesta 54
podnikatel, místopředseda Asociace výrobců a prodejců 
zbraní a střeliva, člen předsednictva Sdružení podnikate-
lů a živnostníků ČR

Praha bez politické příslušnosti
Strana soukromníků 
České republiky

11
PhDr. Ivo 
Syřiště, Ph.D.

54 pedagog Univerzity Karlovy Praha
Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

12.
Taťána Míčková 
Muchová

55
živnostnice,  realitní makléřka, členka Ženy živnostnice 
2014

Valašské Meziříčí
Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

13
Bc. Renata 
Bačíková

36 OSVČ, poradenství, členka Ženy živnostnice 2014 Praha bez politické příslušnosti
Strana soukromníků 
České republiky

14 Zdeněk Renc 72
živnostník,  oční optik, optometrista, člen Živnostenské 
komory očních optiků

Rakovník
Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

15 Petr Becher 64
majitel nakladatelství Librex Publishing,  zastupitel MČ 
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Ostrava-Mariánské 
Hory

NEZÁVISLÍ NEZÁVISLÍ

16 Aleš Volovec 46
ředitel odboru Univerzity obrany,  zastupitel MČ Brno-
-Nový Lískovec

Brno
Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

17
RNDr. Otto 
Jarolímek, CSc.

58 fyzik,  pedagog Technické univerzity v Liberci, podnikatel Turnov
Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

18
Mgr. Robert 
Kaše

51 advokát, předseda strany v Plzni Plzeň
Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

19 Jiří Císař 63
živnostník, zasloužilý mistr sportu, mistr světa v moto-
cyklových soutěžích 1982 (Šestidenní), člen Sdružení 
podnikatelů a živnostníků ČR

Praha
Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

20 Ing. Petr Maxa 47 ředitel dopravního podniku, zastupitel města Chlumec Chlumec NEZÁVISLÍ NEZÁVISLÍ
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21
Mgr. Patrik 
Brablík

40 OSVČ, lektorská činnost v oblasti výuky cizích  jazyků České Budějovice
Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

22
Mgr. Vojtěch 
Marvan

31
živnostník, marketingový specialista, radní města 
Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří
Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

23 Jan Tóth 46
živnostník, učitel, člen zastupitelstva města Nejdek 
u Karlových Varů

Nejdek u Karlo-
vých Varů

Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

24
Jana Kagrama-
novová

37 jednatelka firmy, realitní makléřka Rychvald Jauner Československo 2018
Strana soukromníků 
České republiky

25 Roman Slavík 55
živnostník, trafikant, trenér hokejové mládeže, člen 
Českomoravského sdružení trafikantů, člen Výboru 
Podnikatelských odborů

Praha
Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

26
Mgr. Lubomír 
Doležel

52 starosta města Fryšták Fryšták bez politické příslušnosti NEZÁVISLÍ

27
Bc. Jaromír 
Kuba

37 OSVČ, specialista na informační bezpečnost Pardubice
Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

28
Ing. Ladislav 
Linek

60
živnostník, 1. místopředseda strany, zastupitel MČ 
Praha 15

Praha
Strana soukromníků České 
republiky

Strana soukromníků 
České republiky

Několik stručných, ale zásadních poznámek  
ke kandidátní listině

 rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky |  
politický tajemník strany | volební zmocněnec | starobní důchodce

Na 1. a 2. straně měsíčníku Soukromník Vám představujeme kandidátní 
listinu, která byla dne 18. 3. 2019 odevzdána na MV ČR k registraci 
a v podobě volebního lístku ji pár dní před volbami dostane do rukou více 
jak 8 milionů oprávněných voličů.

Bez nadsázky jde říct, že se jedná o kandidát-
ku stavovskou rozšířenou o pohled na svět
zástupci, převážně starosty, z hnutí NEZÁVIS-
LÍ, zástupcem Občanské demokratické aliance 
a tří pedagogů významných vysokých škol, 
kteří jsou členy Strany soukromníků České re-
publiky.

Za velmi důležitý moment považuji to, že 10 
významných stavovských organizací nomino-
valo na kandidátku své reprezentanty. Je to 
poprvé od listopadu 1989, co se to podařilo. 
Jako pamětník celé té doby vím, co říkám.

Naši političtí rivalové, v některých případech 
i třídní nepřátelé, musí uznat, že naši kandidáti
nejsou teoretici, ale lidé z každodenní praxe, 
kteří vědí, o čem mluví a jsou významní ve 
svých oborech.

Za další klíčový moment považuji to, že čím dál 
tím víc soukromníků a členů jejich rodin si uvě-
domuje, že je pryč doba, kdy své osudy mohli 
svěřit do rukou představitelů demokratických 
stran a nezabývat se politikou. Dnes víme, že 
je ohrožena nejen demokracie, ale nová vlád-
noucí kasta se stala katem drobných, malých 
a středních soukromníků. Od komunistů, ať už 
současných nebo bývalých, nejde ani nic jiného 
očekávat. Proto musíme budovat silnou sta-
vovskou politickou sebeobranu a účastnit se 
všech voleb.

Velmi důležité až symbolické je také to, že je 
zde první politická vlaštovka společného postu-
pu sedláků a živnostníků na jedné kandidátce. 
Na té naší je sedlák, významný vinař, dokonce 
č. 1. Zkušenosti 1. republiky nám říkají, že je to 
léty ověřené spojenectví. Velmi silní Agrárníci té 
doby, vedení předsedou Antonínem Švehlou, vzali 
několikrát pod svá vládní křídla politické zástup-
ce živnostníků z Československé živnostensko-
-obchodnické strany středostavovské a vytvořili 

vládu a tím i prostor pro hájení soukromnických 
zájmů. Máme sedlákům co vracet. 

Ve volbách do Evropského parlamentu má ka-
ždý volič 2 preferenční hlasy (kroužky). Vyber-
te si tímto způsobem toho svého kandidáta. 
U každého je napsáno, kdo ho nominoval a čím 
se zabývá.

Připravte se, že zveřejněním probudíme konku-
renci, která nás doteď přehlížela. Ti, kteří rozu-
mí politice a fenoménu zvanému potenciál, nás 
už nebudou podceňovat. Spíše začnou útočit.

Do voleb máme 54 dní. Je nutné tvrdě pracovat 
a snažit se získat pro tuto myšlenku co nejvíce 
lidí ze svého okolí. O to Vás prosíme. Jak říká 
pan Bolek Polívka: „S kecama v ložnici obsto-
jíš, dokud se nerozestele“. Je rozestláno.

PřIjďtE PrOSím
K POdCEňOVaNÝm VOLbÁm dO 

EVrOPSKéHO ParLamENtu. 

ÚSPěCH Naší, aLE I Vaší 

KaNdIdÁtKy budE I SIgNÁLEm 

PrO daLší VOLby. ČíSLO Naší 

KaNdIdÁtKy SI VyLOSujEmE  

8. 4. 2019 V 8.30.
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do evropských voleb vstupuje koalice Strany 
soukromníků České republiky a hnutí Nezávislí. 

Podpoří ji Oda i několik profesních asociací 

„Jsem rád, že jsme se po různorodých koalič-
ních rozhovorech domluvili s politickým hnutím 
Nezávislí na vytvoření společné kandidátky 
pro volby do Evropského parlamentu, kterou 
podpoří také Občanská demokratická aliance. 
Vytvořili jsme tak silný tým osobností, které 
mají zkušenosti jak ze živnostenského podni-
kání, tak samosprávy a kteří jsou připraveni se 

V tento březnový čas se v roce 1969 konalo 
ve Stockholmu MS v ledním hokeji. Původně se 
mělo konat v Praze, byly dokonce vydány něja-
ké propagační materiály (odznáček se symbo-
lem MS 69 Praha mám dodnes), ale z důvodů 
srpnové okupace naší země bylo přeloženo do 

O hlasy voličů v letošních volbách do Evropského parlamentu se bude 
mimo jiné ucházet koalice Strany soukromníků České republiky a poli-
tického hnutí Nezávislí. Jejím lídrem se stal známý moravský vinař Josef 
Valihrach ml. z Krumvíře na Břeclavsku. 

V současné době je jistě mnoho politických událostí a psát by bylo o čem 
vlastně každý den. Vrátím se však k události 50 let staré, která se 
z dnešního pohledu zdá banální, tehdy však zahýbala Československem. 

v Evropské unii rvát za zdravý selský rozum, 
méně byrokracie a normální podmínky pro pod-
nikání, ale i život každého z nás,“ uvedl Petr 
Bajer, předseda Strany soukromníků České re-
publiky. 
Koalice Strany soukromníků České republiky 
a politického hnutí Nezávislí je unikátní také 
širokou podporou asociací, cechů a dalších or-

ganizací. Kromě podpory ODA se může koalice 
opřít o podporu například Vinařské asociace 
ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, 
Podnikatelských odborů, Společenstva cukrá-
řů ČR, Žen živnostnic 2014, Asociace výrob-
ců a prodejců zbraní a střeliva, Živnostenské 
komory očních optiků, Sdružení podnikatelů 
a živnostníků ČR, Českomoravského sdruže-
ní trafikantů, Jaunera Československo 2018 
a podobně. „Podpora profesních organizací 
však není jen symbolická. Na naší společné 
kandidátní listině se totiž objeví osobnosti, 
které nominovaly jednotlivé profesní organi-
zace. Společně tak máme skutečně šanci, že 
hlas těchto organizací a jimi zastupovaných 
živnostníků a dalších podnikatelů pronikne až 
do Evropského parlamentu,“ dodal Petr Bajer. 
Kandidátní listina koalice byla oficiálně po-
dána na Ministerstvo vnitra ČR již v pondělí 
18. března 2019. Lídrem kandidátky je Josef 
Valihrach ml., vinař z Krumvíře na Břeclavsku, 
nominovaný Stranou soukromníků České re-
publiky. 
Dvojkou je Liana Janáčková, bývalá senátor-
ka a starostka z Ostravy-Mariánských Hor, 
nominovaná politickým hnutím Nezávislí. Troj-
kou je Zdeněk Šťástka, ekonom a překladatel 
ze středočeských Čestlic, nominovaný ODA. 
Čtyřkou je Martin Bílek – živnostník, předse-
da Asociace lektorů anglického jazyka a čen 
Podnikatelských odborů navržený Stranou 
soukromníků České republiky.

šlo o jediné. jako určitou 
satisfakci za všechna 

příkoří porazit „rusáky“.

Vzpomínka stará 50 let

 Petr bajer předseda Strany soukromníků České republiky | podnikatel | Holice

Švédska. Samo o sobě bylo vzhledem k vý-
sledkům dost zajímavé a napínavé, ale většina 
Čechoslováků se upínala k zápasům ČSSR – 
SSSR. A to včetně všech babiček a těch, kdo 
nikdy sport nesledovali.
Šlo o jediné. Jako určitou satisfakci za všechna 
předešlá příkoří porazit „Rusáky“. A takto to 
brala i naše hokejová reprezentace. Světe div 
se, ono se to povedlo. A dokonce dvakrát, 2:0 
a 4:3. Po obou zápasech následovala obrov-
ská veselice, tramvaje jezdily zdarma a všichni 

 Ing. Ladislav Linek 1. místopředseda Strany soukromníků České republiky 
 | zastupitel MČ Praha 15 | OSVČ
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 Ing. jiří Hojgr místopředseda Strany soukromníků České republiky v Hradci Králové

Hony na soukromníky a živnostníky

dění v regionech

v Praze vyrazili na Václavák. Byl to jeden z po-
sledních vzdorů před nástupem tzv. normali-
zace. A zároveň byl zneužit provokatéry StB, 
kteří zničili kancelář Aeroflotu na Václaváku,
což se pak přišilo protisocialistickým a proti-
sovětským silám. Všude byly v té době nápisy 
různě vtipné např.“4:3 a 2:0 na věčné časy“, 
které různou dobu odolávaly pokusům je pře-
třít, zamalovat a zničit. Nápis na domě v Kou-
řimské ulici na Vinohradech však přes všechny 
tyto pokusy vydržel až do podzimu roku 2018, 
kdy došlo k rekonstrukci fasády, tak
říkajíc na cihlu. Podařilo se mi ho ještě vyfotit, 
obrázek zde proto vidíte. Autor nápisu zde po-
užil v názvu SSSR ostrá S a asi měl k dispozici 
nějakou kvalitní žlutou barvu.
Mistrovství jsme nakonec nevyhráli. O titul 
nás připravili Švédové. Ale dodnes vidím ten 
transparent vítající na ruzyňském letišti naše 
reprezentanty: „Nevadí, že není zlato, ty dva 
pátky stály za to!“

Vzpomeňme si na rok 2013 a sjezd ČSSD, kde 
ministr vlády pod vedením ČSSD, nazval živ-
nostníky „parazity“. Měl tím asi na mysli sou-
kromníky a živnostníky, kteří platí zdravotní 
pojištění, ale pokud onemocní, nikdo jim nedá 
žádnou nemocenskou. Musí si na dny nemoci 
vydělat.
Připomeňme si rok 2016 a zavedení EET. 
Honosně definované jako způsob komunika-
ce mezi Finanční správou a živnostníkem. Ve 
skutečnosti nástroj špehování, získávání veš-
kerých informací o činnosti živnostníka a pod-
kladů pro kontrolní šikanu. 
Nesmíme zapomenou ani na Kontrolní hlášení, 
zcela zbytečné, ale opět vedoucí jen ke na-
bubření administrativy. A zkuste Vy, nebo Vaše 
(Váš) účetní udělat sebemenší chybičku. Hned 
bude důvod, aby kluci na Vás „zaklekli“.
A to ještě je zpříjemněním Vaší každodenní 
práce cca 280 změn vázajících se na daňové 
zákony a předpisy.

Shrnu-li výše uvedené řádky, tak jsem neúplně 
popsal čtyři „hony“ na soukromníky a živnost-
níky. V těchto dnech jsme svědky dalšího honu. 
Blíží se volby do Evropského parlamentu a An-
drej Babiš potřebuje posílit svoji pozici a pozici 

svých zaměstnanců v ANO, protože v Evropské 
komisi a Evropském parlamentu rezonují jeho 
konflikty zájmů, prověřují se podezření na do-
tační podvody a hrozí zastropování dotací pro 
Agrofert. A to všechno paní Charanzová nemů-
že zvládnout, potřebuje posily. 

Vážení, dovolte mi pár zamyšlení vztahujících se k dnešním dnům s připo-
mínkou jak se dvě předchozí vlády (jádro vždy tvořilo hnutí ANO a ČSSD) 
chovaly k soukromníkům a živnostníkům. V nadpisu jsem své zamyšlení 
nazval Hony na soukromníky a živnostníky, neboť vycházím z několika 
faktů, které není od věci si připomenout, a zvláště nyní v období slibů 
majitele hnutí ANO a premiéra ČR, kteréhož program nazval předseda 
ODS „Marketingem barona Prášila“.

Cesta k nim vede přes populistické získání hla-
sů a od nich se odvíjející počty poslanců v EP. 
Jsme tedy svědky slibů jako zvýšení hranice 
pro platbu DPH, zjednodušení daňových před-
pisů, zjednodušení daňového přiznání (pokoli-
káté už?), zálohové daně s jednotnou platbou 
zdravotního a sociálního pojištění, apod.
Nejsem ekonom ani účetní, ale z několika dis-
kuzí ve svém okolí jsem pochopil, že je to opět 
vějička. Asi to nebude zálohová daň, ale sjed-
naná daň mezi soukromníkem/živnostníkem 
a Finančním úřadem. Jednak se to podle vy-
puštěných informací (které se ale u současné 
vlády mění ze dne na den) bude týkat pouze 
části soukromníků a živnostníků, a to ještě po-
kud uplatňují odečty na blízké osoby. Za druhé 
už vidím rovné jednání mezi FÚ a soukrom-
níkem a živnostníkem o výši sjednané daně. 
Ale, přece daň, zdravotní a sociální pojištění 
se platí podle výsledků v předešlém roce. Co 
když následující rok dopadne jinak. Vrátí mi FÚ 
přeplatek? Bude FÚ velkoryse ochoten jednat 
o výši nové sjednané daně? A stejně opět budu 
muset mít všechny přehledy jako nyní.
Proto si myslím, že je velmi potřeba zaktivovat 
příbuzné a známé ve svém okolí k účasti na 
volbách do EP a podpoře kandidátky koalice 
Strany soukromníků České republiky a hnutí 
Nezávislých. Za každou cenu tak oslabit výsle-
dek vládních stran. Udělejme vše pro náš co 
nejlepší výsledek.

je potřeba zaktivovat 
příbuzné a známé k účasti 

na volbách do EP.
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 taťána míčková muchová členka Strany soukromníků České republiky  
| Valašské Meziříčí | Zlínský kraj

Evropská agentura pro chemické látky jednání odložila, nový termín nebyl zatím stanoven.

Otevřený dopis poslancům Evropského parlamentu
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Pozor, Krysař

StK a zákazníci po novele zákona 56/2001Sb. v říjnu 
2018

Pak samozřejmě ještě sehnat od lobbystických 
skupin peníze na kampaň. To už ale není problém. 
Úspěch zaručen. Tak se chová Trump, Zeman, Ba-
biš …. Asi globální problém … Politik, který takto 
jedná, není spasitel, ale Krysař.  Viz báseň Viktora 

Dyka, nikoliv upravený muzikál.  Takový člověk nás 
nezavede do ráje, ale 
do moře. Ještě na okraj. Existuje dost nebezpeč-
ný parazit, který nejenom parazituje, ale úplně 
mění chování - Toxoplasma Ghondi působí i na 

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

 jiří rejmon Profesní komora STK | Praha

Výsledek pak zcela předčí očekávání a bohužel ne-
zřídka se stává, že Česká republika je papežštější 
než papež. Protože Ministerstvo dopravy ČR mlčí 
a veřejnost o ničem neinformuje, využíváme tohoto 
prostoru a rádi bychom některé věci osvětlili Vám 
občanům, tedy našim zákazníkům.
To se dělo i při novele zákona č. 56/2001 Sb. v loň-
ském roce. Zmatky vyvrcholily tím, že ministerstvo 
dopravy (dále jen MD) neponechalo pro legislativní 
změny žádné přechodné období. Pouze díky obrov-
ské snaze všech stanic technických kontrol (STK) se 
podařilo překlenout první týdny a udržet celou síť 
v chodu. Vždyť prováděcí předpisy vycházely jen je-
den pracovní den před jejich platností. Řidiči a pro-
vozovatelé aut to samozřejmě vnímali jako problém 
stanic technických kontrol.
Bohužel Vy, jako naši zákazníci, nevidíte problémy, 
které vznikají vinou nepříliš dobré práce ze stra-
ny pracovníků MD (ne všech). To se pak projevuje 
zpomalením práce, komplikacemi, které zákazníci 
celkem jasně nesou dost nelibě. Vždyť se jedná 
o povinnou kontrolu diktovanou státem.  Přene-
senou působnost státu pak provádí právě stanice 
technické kontroly, které jsou pro občana tím facko-
vacím panákem a těmi, komu je třeba solit tím více, 
čím lépe svoji práci vykovávají. Protože cílem tech-
nika není a nemůže být auto pustit nebo vyhodit, 
ale objektivně zhodnotit stav vozu a vydat doklad 

Všichni zaznamenáváme mnohé snahy ze strany EU měnit jednotlivé zá-
kony v členských zemích. Některé snahy lze považovat za dobré a pří-
nosné, jiné za velmi problematické. Změny se promítají do našich zákonů 
a bohužel v české povaze je vždy něco přidat. Jako když se hraje na 
tichou poštu. 

Politici našli novou taktiku svého znovuzvolení. Stačí odezírat nálady 
naštvaných lidí a podle local targetingu, který si zjistí podle facebooku, 
budou lidem říkat to, co přesně v té nebo oné lokalitě budou chtít slyšet. 
Logicky každému něco trochu jiného, podle místa a nálady.

lidi, údajně zvyšuje sebevražednost, zasahuje mo-
zek a u myší úplně mění jejich přirozené chování. 
Místo, aby myš před kočkou utíkala, což by měla 
být její přirozenost, naopak začne společnost ko-
ček vyhledávat a vběhne jim přímo do tlamy. Pa-
razit toto potřebuje, protože používá  ke svému 
rozmnožování kočky jako hostitele. Samotným 
kočkám nevadí, a že jde o nemocnou myš (každá 
kořist dobrá), kočka logicky nepozná. Uvědomíme 
si někdy, že tato paralela může pasovat i na naši 
společnost?

o zjištěném výsledku. Prosíme Vás, abyste to takto 
vnímali. Pokud máte potíže, Profesní komora STK 
se pokusí Vám pomoci jednat s příslušnou stanicí 
STK či stanicí měření emisí.
Dnes je celá problematika STK řešena novou evrop-
skou směrnicí, na jejíž zavedení bylo 5 let. Česká 
republika přesto zcela zaspala a začala řešit úko-
ly dané touto směrnicí až na poslední chvíli. Tato 
legislativa měla začít platit od května 2018. Díky 
pozdnímu zahájení legislativního procesu se novela 
dokončila až v září 2018. Hlavním důvodem směr-
nice bylo sjednocení pravidel v evropském prostoru, 
kdy směrnice říká, že technická prohlídka má odha-
lit co nejvíce vad, které narušují bezpečnost provo-
zu nebo poškozují životní prostředí.
Ministerstvo dopravy se však hlavně zaměřilo na 
administrativní řešení celého procesu, který výrazně 
zkomplikovalo. Naopak dlouholeté problémy, napří-
klad s přetáčením tachometrů, se novelou vyřešit 
nepodařilo. Navíc u některých starších aut se dnes 
majitelé dostávají do situace, kdy nemohou sehnat 
nové počitadlo ujetých kilometrů, a tedy mají vyřadit 
vozidlo z provozu kvůli tomu, že jim měřidlo nefun-
guje. Novela tak dopadá na ty sociálně slabší vrstvy 
obyvatel. Podle zákazníků však za tyto potíže mo-
hou STK. Proti tomuto tvrzení je však nutné se se 
vší odpovědností ohradit. STK pouze plní zákonné 
požadavky, jinak se vystavují riziku uzavření a vel-

kých pokut; technici až půl milionu korun, stanice až 
pět milionů korun.
U měření emisí došlo ke zpřísnění, které je jistě 
chvályhodné, aby auta s vytlučenými filtry pevných 
částic byla vyřazena z provozu. Bohužel laická ve-
řejnost, která není se vším detailně obeznámena, 
zatím nepostřehla, že vlastně ministerstvo změnilo 
i homologační údaje, neboť některé v současnosti 
požadované parametry jsou v rozporu s tím, s čím 
bylo vozidlo schváleno.
Změny v systému provádění technických prohlídek 
vozidel se nepříznivě dotkly celé veřejnosti. Přitom 
nastavení mohlo být výrazně jednodušší. MD však 
v zásadě odmítá naslouchat odborné veřejnosti 
a raději prosazuje některé zájmy autoservisů. Ty 
však dlouhodobě patří k těm posměváčkům. Prý až 
to budou dělat oni, projde jim, co bude třeba, a ještě 
na tom vydělají, protože si budou moci opravovat 
závady, které napíší do protokolu. Jedna zkušenost 
za všechny.  Na STK byla zjištěna závada na čepu 
vozidla BMW. Majitel auta to akceptoval a odjel do 
autorizovaného servisu na opravu. Za dva dny přijel 
a sdělil, že raději nechal vyměnit oba čepy. Jaké bylo 
však jeho překvapení, když zjistil, že závada trvá. 
Nejprve samozřejmě obvinil pracovníka kontroly, že 
si vymýšlí, protože on nechal vyměnit oba čepy. Pak 
se šel podívat pod vůz a zjistil, že vadný čep je stále 
ten původní a ten dobrý byl vyměněn za nový. 
Autoservisy však stále silněji lobují za to, aby na 
rozdíl od ostatních evropských zemí si vše mohli 
dělat sami. Nejčastěji se ohánějí Německem, kde 
však autoservisy pouze vlastní zařízení na prová-
dění kontrol. Ale sami kontroly neprovádějí. Dochází 
tam nezávislí technici (obvykle 1x týdne) a ti prová-
dí kontroly. U nás opět vymýšlíme klasickou českou 
cestu, kterou vše obejdeme. Přesto však MD chce 
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Jelikož se tito lidé prezentují jako čestní a poctiví 
starousedlíci, kterým na srdci leží nejvyšší blaho 
naší obce, ráda bych vám nabídla jiný a poněkud 
reálnější pohled na tyto naše nové zastupitele. 
Na sklonku jara a počátku léta 2018 jsem spolu 
s panem Petrem Novotným nastoupila do jeho 
vlaku „cesta za mým snem, stát se zastupite-
lem“. S ne příliš dobrou znalosti místních pomě-
rů, jelikož jsem se na Libuš oficiálně přistěhovala 
poměrně nedávno, ale protože jsem žena pod-
nikavá a se zájmem o veřejné dění, jsem uvě-
řila vizím o lepším a transparentnějším vedení 
městské části, které pan Novotný prezentoval.  
A jelikož tento budoucí lídr výše zmíněného sdru-
žení, neměl za sebou žádnou oficiální politickou 
stranu, která by mu kandidaturu umožnila a ani 
v řádném termínu nenasbíral dostatek podpisů 
spoluobčanů potřebný pro možnost kandidovat 
bez podpory politické strany, v dobré víře jsem 
mu začala pomáhat a v jeho kandidatuře ho not-
ně podporovat. Zajistila jsem pro něho kontakt 
se Stranou soukromníků České republiky jejíž 
jsem dlouholetou sympatizantkou, zprostředko-
vala mu jejich podporu, abychom mohli sestavit 
kandidátní listinu a nabídnout tak vám, občanům, 
důstojnou alternativu tehdejšímu vedení rad-
nice. Zprostředkovala jsem mu též významnou 
podporu finanční přímou, ale i v rámci velmi zvý-
hodněných služeb, nutných pro úspěšné vedení 

 bc. renata bačíková sympatizantka Strany soukromníků České republiky

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

Dovolte mi zareagovat tímto článkem na rubriku „Představují se zastupi-
telé MČ Praha – Libuš“ uveřejněnou v měsíčníku U nás č. 02/2019. Mezi 
představovanými zastupiteli jsou uveřejněni též zvolení zástupci Sdruže-
ní Strany soukromníků České republiky a občanské iniciativy Písnice and 
Libuš jinak, pan Petr Novotný a paní prof. Věra Adámková. 

kampaně. Zároveň jsem mu poskytla značné 
množství svého času, zkušeností, organizačního 
i administrativního servisu. Sám pan Novotný mi 
po volbách sdělil „bez Tebe bych to nedal“. 
Ano, beze mne by to tzv. nedal on ani paní Adám-

poslat do sněmovny novelu, kde toto dovolí a do-
volí ještě více autoservisům zatemňovat co s autem 
je, protože si budou moci vymyslet další potíže na 
základě kontroly.
Co můžeme čekat, že se stane, když stát dovolí zru-
šit deregulaci? Stát především rezignuje na jakou-
koli kontrolu technického stavu vozidla a celý smysl 
STK se vytratí. To je jeden aspekt, který se samo-
zřejmě líbí zákazníkům. Ale přece chceme, aby naše 
auta byla bezpečná. Jiné evropské státy pochopili 
směrnici tak, že zákaz spjatosti se např. ve Francii 
promítl do zákazu provádění technických prohlídek 
vozidel právě pracovišti autoservisů, i když do té 
doby to bylo možné.
Druhým velmi častým argumentem je dostupnost 
a zlevnění služby. Již dnes každému autoservis 
naúčtuje přípravu na STK. Nově bude moci naúčto-
vat prakticky cokoli, pokud to bude dělat vlastními 
lidmi. Jakákoli objektivita se vytratí. Položme si 

otázku, zda někdo z běžných motoristů ví, co se 
s jeho autem děje za bránou autoservisu. Musíme si 
odpovědět, že to nevíme a prostě platíme, co nám 
autoservis řekne. Opravdu chceme jít všichni touto 
cestou? Co se zlevnění týká, tak autoservisy nyní 
směly a smějí provádět měření emisí. Nezazname-
nali jsme však, že by to autoservisy měli výrazně 
levnější. Opak bude spíše pravdou. Počet technic-
kých prohlídek je konečný, neboť je jasně daný 
počet vozidel, která jsou registrována. Pokud se to 
rozdělí na více subjektů, bude nutné zvednout ceny, 
neboť jinak technika nezaplatíte. To je holá skuteč-
nost. Pokud by se naši kritici měli držet německého 
modelu, tak i ta dostupnost je velmi relativní. Počet 
aut, které se dají nashromáždit, jsou počty v jednot-
kách vozidel za týden, a to pak není možné, aby tam 
někdo dělal jen prohlídky. Takže buď opět budou 
autoservisy švindlovat nebo musí zdražit.  Dalším 
argumentem jsou fronty cca 4 měsíce v roce.  Zde 

je potřeba si opět říci, jak to funguje na servisu. Tam 
se musíte objednat 14 dní dopředu, oni pak snad 
zjistí závadu, objednají díly, pak namontují a za ně-
kolik dní odjíždíte. Je tedy zajímavé, že toto nikdo 
nekritizuje. STK naproti tomu poskytují ve většině 
případů službu ten samý den. Kdo nechce čekat, má 
ve většině STK možnost se objednat. Myšlenka se 
zdá být na první pohled dobrá, ale praxí je již vy-
zkoušeno, že nefunguje. Deregulaci již v minulosti 
2x MD udělalo, ale vždy poměrně rychle pochopilo, 
že tudy cesta nevede.
Závěrem bych chtěl sdělit, že STK se nebrání zvět-
šení počtu a zajištění dobrého dostupnosti pro zá-
kazníky, ale zároveň za ta léta pochopily, že pokud 
je třeba držet nějakou kvalitu, musí vše mít jasná 
pravidla, která se nedají obcházet. Deregulace 
a manipulace s podřízenými techniky k tomu zcela 
jistě nepatří a pro bezpečnost našeho provozu je 
třeba tuto laťku držet.

ková. Beze mne a Strany soukromníků České 
republiky by tito zastupitelé v našem obecním 
zastupitelstvu neseděli a nemohli se vám před-
stavovat na stánkách našeho obecního měsíční-
ku. Nemohli by mluvit do řízení obce a nemohli 
by váhou zastupitelského mandátu ukazovat na 
údajné nekalosti v hospodaření obce, v plánová-
ní, strategii řízení, změnách územního plánu atd. 
atd. A že oni ukazují rádi. Sami však nemají, jak 
se lidově říká, zameteno před svým prahem. Ptá-
te se proč? Pan Novotný, poté co se po zjištění 
oficiálních výsledků voleb zhroutil, sebelitoval, 
že nebude součástí koalice (byť jsme obsadili 
krásné druhé místo a stali se díky vám, občanům, 
druhým nejsilnějším politickým uskupením v naší 
obci) a následně odjel na dovolenou, já i vedení 
Strany soukromníků České republiky, jejíž jsem 
byla nominantkou, jsme byli připraveni k dalším 
jednáním a aktivní spolupráci v opozici. Na tom 
jsme taktéž byli domluveni s panem Novotným. 
Bohužel, ten záhy zcela odkryl svou pravou tvář 
a už se se mnou ani s nikým ze Strany soukrom-
níků ČR nesešel, přestože jsme tak byli domlu-
veni. Při posledním telefonním hovoru mi sdělil, 
že se se mnou již bavit nebude, že k tomu nemá 
důvod a zavěsil mi telefon. Bez ohledu na to, že 
volbami vše nekončí. Naopak spíše začíná. Bez 
ohledu na to, že bylo nutné minimálně dořešit 
ještě administrativní, organizační i finanční zá-
ležitosti související s kampaní. Bez ohledu na 
téměř půl roku společné práce, který jsme měli 
za sebou. Takto bezskrupulózně a bez uzardění 
odešel tzv. od neuklizeného stolu! A já se ptám, 
je toto rovné, přímé a čestné jednání chlapa?? 
Notabene čerstvého zastupitele?? Je toto jednání 
člověka pociťujícího alespoň minimální míru zod-
povědnosti a sounáležitosti? Odpověď nechám 
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Vážený pane premiére Babiši, 
bohužel musím volit tuto formu otevřeného dopi-
su, protože to je pro mne asi jediná šance, jak Vás 
oslovit.
Před pár dny jsme „stáli proti sobě“ v pořadu „Máte 
slovo s M. Jílkovou“. Myslel jsem si, že se dostane-
me k věcné diskuzi, a ne pouze k ukazování grafů 
a tabulek. Pořád jste jen mluvil o tom, co kdo a kdy 
způsobil v minulosti. Do pořadu jsem šel s tím, že 
třeba i Vám jde o to, jak zlepšit současný stav a na-
stavit budoucnost pro nás živnostníky a drobné 
podnikatele.
jsem obyčejný český malý podnikatel, který ale 
používá svůj rozum.

Otevřený dopis: Pane babiši, dokázal jste, že na 
podnikatelích Vám nezáleží

Trafikant Roman Slavík byl nedávno hostem pořadu Máte slovo na České 
televizi. Střetl se tam mj. s premiérem Andrejem Babišem na téma podpo-
ry OSVČ a nyní se rozhodl napsat mu otevřený dopis, který zveřejňujeme.

Chtěl jsem se Vás zeptat na práci Vaší vlády, Va-
šich ministerstev a na způsob, jakým předkládá-
te zákony. Jak je diskutuje, projednáváte. Proč 
nikdy nepřizvete nás, živnostníky, proč se nás 
nezeptáte na náš názor. Vypadá to, jako by Vám 
bylo jedno, jak se nám s Vašimi zákony bude žít. 
Přitom bychom třeba rádi podporovali veškeré 
novinky, které by nám živnostníkům a drobným 
podnikatelům pomohly snížit administrativní 
i daňové zatížení. Ale musí mít hlavu a patu!
Zatím to je tak, že horko těžko vyděláváme na 
všechny odvody, které musíme posílat státu.
doufal jsem, že s tou „podporou“ nás živnost-
níků a drobných podnikatelů, kterou jste celý 

pořad horlivě obhajoval, to myslíte aspoň tro-
chu vážně, tajně jsem věřil po celou dobu trvání 
pořadu „Máte slovo“, že po jeho skončení nám 
budete věnovat třeba 15 minut z Vašeho nabi-
tého programu, nám živnostníkům, kteří přijeli 
z celé republiky a nejsou zastupování žádnou 
z Vámi oblíbených zastřešujících organizací. 
Měl jste příležitost si promluvit s těmi nejmenší-
mi a vyslechnout si i jejich názory, ač jsou třeba 
rozdílné než názory Vaše a Vašich poradců. Ne-
poslouchejte jenom ty, kteří Vám přizvukují, ale 
i ty, kteří Vás konstruktivně oslovují a přinášejí 
mnoho zajímavých podnětů. Přestože jsou to 
obyčejní lidé a ti nejmenší podnikatelé. Oni mají 
praktické zkušenosti ze života živnostníků, ne 
pouze výpočty, kalkulace a teorie.
bohužel jste nám pane premiére dokázal, 
že Vám na nás OSVČ, drobných živnostnících 
a podnikatelích vůbec nezáleží.
Taky „makám“, spát chodím mnohdy ve 2 ho-
diny v noci a vstávám v 5 ráno, jako mnoho 
dalších živnostníků a podnikatelů. 
a to jenom proto, že věří sami sobě, a to je 
pro ně to nejdůležitější.
Tímto Vás pane premiére žádám o schůzku 
s námi nejmenšími, na kterých Vám dle Vašich 
slov záleží. Zaměstnance zastupují při jedná-
ních se zaměstnavatelem odbory, nás budou 
při jednání se státem, s Vámi, zastupovat Pod-
nikatelské odbory. Pokud se odhodláte s námi 
setkat, čas schůzky i místo je na Vás pane 
premiére.
 S pozdravem 
 Roman Slavík, trafikant  
Publikováno se souhlasem Podnikatelských 
odborů.

na vás, milí spoluobčané. Já, společně s vedením 
Strany soukromníků jsme po této nemilé osobní 
zkušenosti vyhodnotili pana Novotného jako člo-
věka zlého, zákeřného a vysoce sebestředného 
bez hlubší schopnosti spolupráce a tímto se od 
něho a jeho kroků v zastupitelstvu zcela distan-
cujeme. S paní profesorkou Adámkovou to máme 
velmi obdobně. Za celou dobu kampaně jsem ji 
já osobně viděla 2x při počáteční diskuzi. Vedení 
Strany soukromníků ČR se ji snažilo několikrát 
kontaktovat telefonicky i prostřednictvím SMS 
zpráv, ale veškeré pokusy byly neúspěšné. To 
věstí jediné, paní profesorka Adámková pouze 
využila možnosti kandidovat bez sebemenšího 
náznaku chuti do opravdové spolupráce s lidmi, 
kteří ji kandidaturu umožnili. A co vám tím vším 
chci sdělit? Naši noví zastupitelé mají hezké fot-
ky, říkají líbivá hesla a díky své prezentaci mo-

hou působit, že bojují za světlejší zítřky. Osobní 
zkušenost s nimi je však tristní, nemilá, smutná 
a zůstává po ní pachuť zklamání.
 Co mě, stejně jako lidi z vedení Strany soukrom-
níků České republiky upřímně mrzí je, 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 licenční, organizační, poradenské, admi-
nistrativní 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 a jednoznačně 
pojmenovat, co jsou zač. Nechceme již dále být 

se jmény pana Petra Novotného, paní prof. Věry 
Adámkové a jejich kroky v našem libušském za-
stupitelstvu jakkoliv spojováni. Tito lidé nezastá-
vají názory Strany soukromníků České republiky 
ani mé osobní. 
Závěrem bych vám všem, milý spoluobčané, kteří 
jste mi věnovali své hlasy v komunálních volbách 
na podzim loňského roku, chtěla srdečně podě-
kovat za vaši důvěru. Velice si jí vážím a společně 
se Stranou soukromníků ČR pracuji na hodnotněj-
ší volební alternativě, kterou bychom vám v příš-
tích komunálních volbách rádi nabídli. A zároveň 
vás prosím, pokud ke mně i Straně soukromníků 
České republiky nadále chováte sympatie, pod-
pořte nás svým hlasem v nadcházejících volbách 
do Evropského parlamentu. Přeji vám nádherný 
příchod jara, krásné dny a děkuji vám za váš čas 
i vaši pozornost!

 roman Slavík živnostník | trafikant | trenér hokejové mládeže | člen Česko-
moravského sdružení trafikantů | člen Výboru Podniktelských odborů | člen Strany 

soukromníků České republiky



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

9

Máme úplně stejný pocit jako žába ve studené 
vodě. Babiš se Zemanem pilně přikládají pod hrnec, 
ve kterém si zatím ještě rochní Česká republika. 
Čeští žabáci a české žáby už vůbec nevnímají, že se 
začínají vařit. Co tím myslím? Zatím je ještě hodně 
dobře. Firmám i ostatním se daří a tak nikoho neza-
jímá, že jsou postupně vyměňováni lidé na klíčových 
pozicích v soudnictví, policii, úřadech a dalších stát-
ních či polostátních podnicích za loajální k estébác-
kému premiérovi. Bolševik drží tuto vládu u moci 
a hodně si to užívá. A soudruh Zeman Miloš už zce-
la nepokrytě táhne naši republiku k Rusku a Číně. 

Česká žába

Asi každý někdy slyšel, že když hodíte živou žábu do vařící vody, vyskočí ven. Ale 
když dáte žábu do vody studené a pomalu ji zahříváte k varu, uvaří se.

 jitka Linková vedoucí Republikové kanceláře Strany soukromníků České republiky  
| živnostnice | Praha

To, co dělá, je v mých očích vlastizrada, ke které 
návdavkem přidává mezinárodní ostudu. A navíc si 
myslím, že prezident už není schopen řádně vyko-
návat svůj úřad. Jenže já jsem „malý pán“, abych 
ho mohla sundat z Hradu. K tomu jsou postupně 
osekávány drobné svobody občanů, a ti tomu ještě 
leckdy tleskají. Šrouby se utahují, ale ještě dýchá-
me, tak co. Až budeme uvaření, bude pozdě. Jak už 
jsme polouvaření, je velmi těžké kohokoliv vyburco-
vat k nějaké akci či dokonce odporu. 
Historikové a pamětníci velmi často hovoří o tom, že 
současná situace připomíná situaci v roce 1946.Teh-

dy lidi taky neviděli plíživé komunistické nebezpečí, 
které prorůstalo celou společností. Jak to dopadlo 
(všichni, kdo chtějí), víme. Tehdy nebyly v tomto 
směru žádné zkušenosti. Ale dnes už je máme a je-
jich dopady na celý národ jsou jako hluboké jizvy 
patrné dodnes. Lidi zase podceňují situaci a nechá-
vají se lehce manipulovat médii a sociálními sítěmi. 
Přitom by stačilo se jen trochu zamyslet, odhodit 
závist a nevidět si jen na špičku svého nosu. Pří-
stup – mě to nezajímá, mě se to netýká – je cesta 
do pekla. Ani mě politika nebaví. Vím, že je to špína, 
ale nic lepšího zatím vymyšleno nebylo. 

takže: Lidi, proberte se! já se nechci ani uvařit, ani 
nechci do pekla!

pohledem senátora

deštník je dnes u doktora aneb druhá tvář gdPr

Na téma GDPR jsem toho již řekl a napsal hodně, ale 
její převedení do praxe mne nepřestává udivovat. Od 
dob Marie Terezie mají lidé jména a příjmení právě 
proto, aby byli snadněji identifikovatelní. Chceme se 
tedy vracet ještě před tuto dobu a budeme se ozna-
čovat třeba jen přezdívkami? 
Ne, opravdu si nedělám legraci. Nejprve věcně. 
Nařízení, které má zajistit v celé EU lepší ochranu 
osobních údajů, představuje obrovskou byrokratic-
kou zátěž pro obce, školy, firmy, ale bohužel i malé 
živnostníky. O tom není pochyb. Za jeho porušení na-
víc hrozí doslova likvidační pokuty v řádech desítek 
milionů korun. Nedivím se proto, že někteří lidé jsou 
již téměř paranoidní a snaží se možným problémům 
a pokutám vyhnout za každou cenu – tedy i za tu, že 
jejich počínání bude ve finále působit komicky. 
Pojďme se tedy podívat na GDPR v praxi… Zářným 
příkladem možné absurdity je nedávný mediální 
výstup, který dokumentuje postup nejmenované 
mateřské školy. Ta v obavách z toho, aby dostála 
pravidlům GDPR, namísto jmen dětí používá pouze 
jejich značky. A tak rodiče omlouvají absenci rukavic 
či prasátka. Zdá se Vám to padlé na hlavu? Nejste 
sami. Jenže ono vlastně není čemu se divit. Znovu se 
totiž vraťme k možné výši pokut – ta, jak jsem uvedl, 
sahá do výše desítek milionů, a kdo by ji chtěl risko-
vat... Kromě toho jednotlivé subjekty musí zveřejnit, 

jak nakládají s osobními údaji. Logicky s nimi tedy 
spíše nenakládají, než nakládají a doplácejí na další 
nutné papírování a buzerování. Jenže i tohle má há-
ček. Ony totiž scházejí přesně stanovené mantinely, 
jak má ono nakládání vypadat, takže bude vždy hod-
ně záležet na každém konkrétním případu. A tak to 
s ochranou osobních údajů někteří raději přehánějí, 
než aby se ocitli na mušce kontrolních orgánů.
Vraťme se tedy nejdříve k oněm rukavicím a prasát-
ku. Pokud tento příběh neznáte, rád Vám jej připo-
menu.  V některých školkách dnes již personál příliš 
nepracuje se jmény, ale se značkami, které mají děti 
umístěny na skříňkách. Takže to, co by bylo dříve 
nepředstavitelné, se stává skutečností. Rodiče na-
příklad do formuláře uvádějí, že omlouvají hrošíka 
nebo deštník. A obdobně postupují také učitelé. Ti 
do listu nepřítomnosti zapisují absenci rukavic, prin-
cezen, prasátek a dalších. Stejně tak na výkresech 
děti v některých školkách nemají uvedena jména, 
ale pouze značky. A rozhodně to není tím, že se 
neumí podepsat. Jejich jména na výkres odmítají na-
psat i učitelé a učitelky. A stejně je tomu například 
v jednom nejmenovaném domovu pro seniory. Vím 
o případu, kdy zde zaměstnanci označovali obyva-
tele pouze čísly. Personál však od tohoto postupu 
musel pustit, aby systém nevzbuzoval podobnost 
s koncentračními tábory, kde se vězni taktéž ozna-

čovali čísly. Vrátili se tedy ke jménům, ale opět nara-
zili, a tak hledají další cestu. Inspiraci by mohli najít 
třeba právě ve výše zmíněné mateřské škole.
Jenže co třeba čekárny u lékaře? Tady už si s prasát-
ky, medvídky a sluníčky nevystačíme. Takže namísto 
toho, aby sestřička zavolala „pane Nováku, pojď-
te dál…,“ v obavách z toho, aby nezveřejnila jeho 
osobní údaj, řekne jen, že má jít dovnitř pán sedící 
u okna, nebo třeba paní s podezřením na kapavku? 
Pokud totiž uvede název nemoci, o osobní údaj se 
už nejedná…i když zase vplouváme do roviny lé-
kařského tajemství, respektive citlivých údajů. Bude 
snad tedy pacienty volat podle oblečení? Jak ale 
bude vědět, že například zmíněný pan Novák, který 
je objednán na určitý čas, má na sobě hnědý kabát, 
když ho vidí prvně?
Nostalgicky vzpomínám na časy, kdy se v obecních 
a městských zpravodajích každý mohl dočíst, kdo 
měl s kým svatbu, kdo se dožil zajímavého životního 
jubilea, nebo komu se narodilo dítě. To je dnes již 
minulost. A upřímně se děsím okamžiku, kdy se děti 
budou oslovovat značkami namísto jmen – a tak se 
i z oněch rukavic či hrošíka stane osobní údaj, proto-
že podle něj bude daný objekt identifikovatelný. Ano, 
je to sice velmi zvláštní představa, navíc závislá na 
individuálním posouzení, ale pokud jsou u nás mož-
né podobné absurdity, nedivil bych se asi ničemu.

 Ivo Valenta senátor za Stranu soukromníků České republiky od roku 2014 | 
krajský zastupitel ve Zlínském kraji od r. 2016 | zastupitel města Zlína | podnikatel



inzerce



Pojištění drobných
živnostníků
Komplexní ochrana v jedné pojistné smlouvě!

Vaše podnikání pojistíme na následující rizika:
 Živelní pojištění vč. rizika povodně, záplavy, vichřice či sesuvu půdy (pro budovy, 

stavby, peníze, zásoby, cennosti, hmotné movité věci)

 Vandalismus a odcizení

 Přerušení provozu (ušlý zisk a fi xní náklady)

 Pojištění skel, strojů, elektroniky

 Pojištění odpovědnosti (obecná odpovědnost za újmu, 
za újmu způsobenou vadným výrobkem 
a vadně vykonanou prací, z držby nemovitosti, 
za věci převzaté aj.)

…moderní přístup k tradičním hodnotámwww. slavia-pojistovna.cz ám

 Pojištění domácnosti 
a nemovitosti

 Pojištění vozidel

 Cestovní pojištění
 Pojištění bezkrevní léčby
 Zdravotní pojištění cizinců

 Úrazové pojištění
 Pojištění pejsek a kočička

…a další

Široká nabídka pojistných produktů pro Vás i Vaše blízké!



Agency

Sailing  
with pleasure

Yacht & Travel Agency
 

Kontakt:  Starokolínská 242, 190 16  Praha 21,  Czech Republic 
Telefon: +420 604 238 356 | e-mail: info@yta.cz | fb.me/yta_cz

Realizujte si Váš sen a vydejte se  
na vysněnou dovolenou na jachtě.  

 
Užijte si ji objetí větru, slunce a moře.  

Plavte se třeba ve stopách Odysseových.  
Získejte neopakovatelné zážitky  

z paluby jachty.  
 

Staňte se mořeplavci, piráty,  
mořskými vlky.

Splňte si svůj sen

Oblasti naší působnosti:  
Evropa, Karibská oblast,  
Maledivy, Seychely, Kapverdské  
či Kanárské ostrovy...



 
 
 
 
 
 

SPOLEHLIVÝ   PARTNER   PRO   VAŠE  PROJEKTY 

 

www.mhcirus.cz 
 
 
 
 

 

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 

Nabídka firmy mH CIruS SErVIS 
pro Soukromníky a naše sympatizanty



Nabídka členům a sympatizantům
   

     

                                    Stará se vám o finance někdo, komu můžete opravdu věřit? 
        Stará se vám o finance někdo, kdo má k dispozici ty nejlepší produkty, které jsou na trhu? 
                                                        Máte ve svých financích pořádek?  
                                          Jste si jistí, že lépe by váš finanční život vyřešit nešel? 
          Máte čas a chuť zjišťovat informace o produktech a obcházet všechny finanční instituce? 

Pokud alespoň u jedné z otázek máte pochybnosti, pak je služba Fincentrum Premier určena právě vám. 

 
1Mám několikaleté zkušenosti s finančním poradenstvím 
 
2Chci pro své klienty to nejlepší, proto pracuji ve Fincentru 
Premier, kde nabízím nejlepší produktovou nabídku 
 
3Na moji práci jsou pozitivní reference 
 

4Chci se vyvíjet a 
intenzivně sleduji změny na 
trhu, abych dokázal pro své 
klienty sestavit ideální 
nabídku 
 
5Procházím pravidelně 
náročnou certifikací 

INVESTIČNÍ MOŽNOSTI 
 
1.Termínované vklady  
2.Dluhopisová portfolia 
3.Limitované korporátní dluhopisy                
4.Dividendová portfolia 
5.Balancovaná portfolia 
6.Nemovitosti 
7.Investiční vína                                                                                                             
8.Fondy kvalifikovaných investorů                                                             
9.Certifikáty 
 

                                                                       

  

Mé portfolio klientů tvoří převážně 
města a obce, politický exponované 
osoby, doktoři a čeští podnikatelé.                                                                            

 

 

 

 

   


