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Otevřený dopis premiérovi
Pane předsedo vlády,
níže podepsané organizace sdružující soukromé 
podnikatele vznášejí na Vámi řízenou vládu tento 
oficiální požadavek.
Žádáme Vás o jasné stanovisko, jestli vláda ČR 
počítá s náhradami škod dle ustanovení§36, odst. 
1 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Další 
opatření učiněná ministrem zdravotnictví dle zá-
kona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
považujeme za obcházení zákona, jednání v rozpo-
ru s dobrými mravy, jednání nepoctivé se snahou 
jen a pouze se vyvinit z odpovědnosti za náhrady 
škod. Uplatněním karanténních opatření se dese-
titisíce drobných, malých a středních firem dostaly 
do bezvýchodné situace a hrozí jim fatální následky. 
Dosavadní návrhy vlády ČR na jejich podporu jsou 
zoufale nedostatečné, navíc Vámi a Vašimi ministry 
nesrozumitelně a tím nedůvěryhodně prezentovány.
Jsme si plně vědomi, že občané České republiky 

prožívají těžké chvíle. Ale záchrana desetitisíců 
drobných, malých a středních firem je i v jejich bu-
doucím zájmu a také v zájmu dalšího demokratické-
ho vývoje v České republice.
S pozdravem

Petr Bajer, předseda Strany soukromníků České 
republiky
Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého 
zemědělství ČR
Jiří Víšek, předseda Sdružení podnikatelů a živnost-
níků ČR 
Radomil Bábek, předseda Podnikatelských odborů
Zdeněk Renc, člen předsednictva Živnostenské ko-
mory českých očních optiků
Pavel Janoš, člen vedení Společenstva cukrářů ČR
Roman Slavík, místopředseda Českomoravského 
sdružení trafikantů
Anna Menzelová, prezidentka Unie kosmetiček

Pár poznámek: Dopis byl dnes, tedy 6. dubna, odeslán na Úřad vlády ČR. Organizace, které se 
připojily, představují sílu více než 25 000 členů. Jen za minulý týden nám navíc přišlo přes 5 000 
podpůrných e-mailů. Rudolf Baránek

Živnostník na odstřel

Postoj Soukromníků

 Rudolf Baránek 
zakladatel Strany 

soukromníků České 
republiky

 Petr Bajer předseda Strany soukromníků České 
republiky | podnikatel

Postoj Strany soukromníků České republiky k si-
tuaci OSVČ a soukromníků obecně po zasedání 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky dne 24. 3. 2020 Dne 12. 3. 2020 byl usne-
sením vlády ČR č. 69/2020 vyhlášen nouzový 
stav na celém území republiky. V následujících 
dnech byla z vůle státu tímto znemožněna čin-
nost firem v obrovském rozsahu. Zákaz vyvolal 
paralýzu živnostenského podnikání. Desetitisíce 
soukromníků zůstalo bez jakéhokoliv příjmu.
V období mezi 13. 3. a 24. 3. 2020 jsme mapo-
vali situaci hlavně OSVČ, malých a středních fi-
rem. Členům vlády jsme dávali návrhy pro připra-
vované vládní opatření s upozorněním, že hrozí 
likvidace desetitisíců firem budovaných mnohdy 
desítky let.  Schválení všech návrhů vlády par-
lamentem dne 24. 3. 2020 nás přesvědčilo, že 
vláda Andreje Babiše i tímto způsobem pokra-
čuje v likvidaci živnostenského stavu. Proto jsme 
se rozhodli připravovanými právním kroky žádat 
stát o náhradu škod pro všechny postižené. 
Jsme si plně vědomi tíživé situace, ve které 
jsou všichni občané České republiky. Jsme 
ale přesvědčeni, že přežití desetitisíců OSVČ, 
malých a středních firem je důležité i pro ně 
a také pro následný demokratický vývoj v Čes-
ké republice.

Včerejší jednání Poslanecké sněmovny, a výstu-
py z ní, byly velkým zklamáním a přispěly k pro-
hloubení obav o existenci pro všechny ty, kteří 
museli, na základě vládních opatření, v boji proti 
pandemii, uzavřít své provozy, či omezit své pod-
nikání. Včerejší slova ministra Havlíčka v pořadu 
UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE na ČT24 (nejsme schop-
ni saturovat, tak jako velké firmy jeden milion 
živnostníků se vším) nás pak doslova šokovala. 
Tato slova říkají naprosto vše. Je otázkou, zda 
nedozrála doba, kdy se proti tomu musíme za-
čít bránit žalobou, či hromadnými žalobami na 
stát, který na straně jedné nařídil uzavření na-
šich živností či omezování provozů a na straně 
druhé, říká de facto, živnostníci běžte se pást. Již 
dlouhé roky Strana soukromníků České republi-

ky říká, že se stát chová nehospodárně. Nelíbí 
se nám v rozpočtech růst mandatorních výdajů, 
deficitní rozpočty v době hospodářského růstu, 
a tím i oslabování možností státu v krizových 
situacích. Po pouhých cca čtyřech měsících je to 
tu. Nyní budeme potrestáni za to, že vlády fun-
gují nehospodárně a rozdělují finance jen s cí-
lem získat voličské skupiny. Pro splnění těchto 
cílů, byly mimo jiné rozpuštěny všechny finanč-
ní rezervy státu a ministerstev. Možná i právě 
proto odmítá stát ve větší míře zaplatit OSVČ 
škody (těch kterých se náhrady týkají, rozhod-
ně není milion) a svým přístupem tyto odepi-
suje. Že jsou moje slova pravdivá, dokládám 
na třech případech ze života. Všechny v obcích 
5 až 10 tisíc obyvatel.   

Živnostník na odstřel? Nebo chcete-li poslední rána pro drobné podnikatele? 
Nebo cílená likvidace živnostníků? Asi tak by bylo možné pojmenovat nedosta-
tečnou podporu státu nám OSVČ a malým a středním podnikatelům. 
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Uzavřená prodejna živnostníka s jedním zaměstnancem

položka skutečné náklady pomoc státu

nájem 16.000,-  0,-

mzda prodavačky s odvody:  24.000,- 19.200,-

zaměstnavatel soc. pojištění: 5.500,- 2.550,-

zdrav. pojištění: 2.500,- 2.350,-

minimální životní náklady: 16.000,- 0,-

účetní služby: 3.500,- 0,-

internet pro EET: 300,- 0,-

energie: 3.500,- 0,-

pojištění rizik: 500,- 0,-

půjčky, úvěry, hypotéky a další: ? ?

celkem: 71.800,- 24.100,-

OSVČ bez zaměstnance, kadeřnice

položka skutečné náklady pomoc státu

nájem: 10.000,- 0,-

soc. pojištění: 5.000,- 2.550,-

zdrav.pojištění: 2.350, 2.350,-

minimální životní náklady: 15.000,- 0,-

účetnictví: 2.000,- 0,-

energie + pojištění: 4.000,- 0,-

půjčky, další náklady: ? ?

celkem: 38.350,- 4.900,-

Restaurace manželů, OSVČ, 4 zaměstnanci

položka skutečné náklady pomoc státu

nájem:  25.000,- 0,-

mzdy s odvody: 140.000,- 112.000,-

zaměstnavatelé soc.poj. 2x: 12.000,- 5.100,-

zdrav.poj. 2x: 5.500,- 4.700,-

minimální životní náklady: 35.000,- 0,-

účetní služby: 4.000,- 0,-

internet na EET: 400,- 0,-

energie: 10.000,- 0,-

pojištění rizik: 600,- 0,-

úvěr – hypotéka: 7.000,- 0,- (odklad splátek?)

odpisy zboží: 2.000,- 0,-

další náklady: ? ?

celkem: 241.500,- 121.800,-

Z těchto příkladů je patrné, že se jmenovaní podnikatelé, ne z vlastního přičinění, dostávají do 
dluhové pasti. Jsou bez jakýchkoliv příjmů pro pokrytí svých základních potřeb a bez další pomoci 
státu tuto situaci neustojí. Z mnoha rozhovorů s nimi slyším jen zlost, beznaděj, zklamání a strach. 
Začínám mít pocit, že mnozí z nich mají větší obavy z toho, co s nimi bude, než z pandemie koro-
naviru, se kterou všichni bojujeme. Stát musí pomoci mnohem víc, jinak si tu vytvoříme obrovskou 
skupinu zbankrotovaných podnikatelů a mnoho nezaměstnaných zaměstnanců.
Mám ještě jeden postřeh. Množí se případy, kdy obce vlastnící a pronajímající nebytové prostory 
a soukromí majitelé pronajímaných prostor podnikatele podporují více než stát. Těmto pronajímate-
lům touto cestou velmi děkuji.

Doufám, že náš společný tlak na vládu a vysvětlování veřejnosti přispěje k větší podpoře státu, a to 
především tam, kde toho je třeba.

O tom, co si mnozí 
myslí, ale bojí se to 

vyslovit

Je to jen můj názor. Nechci ho dávat přímo dohro-
mady se Stranou soukromníků České republiky, 
neboť je kontroverzní. Bohužel je ale pravdivý.
Stále se všude objevují proklamace, jak jsme na 
jedné lodi a jak si musíme pomáhat. Nejsme. Na 
jedné straně jsou státní úředníci, kterých se to 
vlastně (tedy finančně) nijak netýká, na druhé 
straně desetitisíce lidí před krachem nezavině-
ným vlastní činností.
Už léta jsme upozorňovali tuto vládu, aby v době 
růstu šetřila a nerozhazovala kupováním si 
voličů a nesmyslnými výdaji. Výsledek byl ale 
opačný. Za poslední léta se nabralo na 50 000 
nových úředníků, z nichž podstatná část slouží 
k perzekuci a ničení živnostníků a drobných pod-
nikatelů. Vláda v letech růstu stačila ještě zlikvi-
dovat všechny rezervy z FNM apod.

  Ladislav Linek  
1. místopředseda Strany 

soukromníků České 
republiky | podnikatel

Už léta jsme 
upozorňovali tuto vládu, 

aby v době růstu 
šetřila a nerozhazovala

Nárůst nákladů na tyto úředníky pak podle stříz-
livých odhadů činil za posledních 5-6 let téměř 
100 mld. Kč. Situace už před vypuknutím korona-
virové krize nebyla nijak slavná, deficit rozpočtu 
po únoru 2020 atakoval 30 mld. Kč, což signali-
zovalo mnohem větší schodek na konci roku. Jelo 
se na krev a na Titaniku se vesele tančilo. Tato 
krize se může i někomu hodit. Vše se na ní svede 
a z veřejných peněz si dotační mazáci ukousnou 
určitě jiný kus než malý pekař z malé vísky.
A teď k meritu věci, k tomu, co nikdo neudělá, ale 
co by bylo nejen potřebné, ale i spravedlivé. Sní-
žit náklady na státní úředníky o 10 %. Ano, tedy 
i mzdy o 10 %. Všichni by bez problémů přežili 
a spousta z nich dokonce velmi dobře. Řekněme 
po dobu 6 měsíců.
Jistě kromě lékařů, zdravotnického personálu 
a bezpečnostních složek, hasičů. Uvolnily by se 
tak miliardy Kč na podporu těm lidem, kteří jsou 
nezaviněně před likvidací, ale až se opět zotaví, 
budou placením všemožných daní v následující 
době přispívat na chod státního 
aparátu.
Není to z naší strany třídní boj, to neodpovídá 
naší mentalitě. Ale jedná se o snahu o alespoň 
elementární spravedlnost.



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

3

Babiš musí zpozornět. Ministr zdravotnictví má chaos 
v číslech. Přitom chystá revoluční zákon

Tedy se dostává do styku s médii. A aniž si to uvě-
domujeme tak média ovlivňují naše chování, posto-
je i názory. Přispívají k rozšiřování obzorů poznání, 
mnohdy mohou vzdělávat i pomáhat v politickém 
nebo spotřebitelském rozhodování. Ovlivňují tak 
životní styl každého z nás. Odvrácenou stranou 
mediálně informační záplavy je to, že média mohou 
také děsit, vyvolávat napětí, navádět k nežádoucímu 
společenskému chování či uvádět jednotlivce v omyl. 
Mohou posilovat nebo ohrožovat společenskou sta-
bilitu, podporovat nebo brzdit společenské změny. 
Stručně řečeno mají velmi významný účinek na je-
dince i společnost, a tedy mohou i manipulovat s lid-
mi. Nejčastější forma manipulace je prostá ignorace 
některých zpráv, informací a myšlenek. Vynechat se 
může některý detail zprávy, ale i celá zpráva, ignoro-
vat se může jeden aktér události, nebo celé myšlen-
kové proudy. Populisticky, a tedy manipulativně se 
dá využít i prezentace v souvislosti s událostí, úspě-

chem, ale i neúspěchem konkurenta. Potlačování 
zpráv se často děje v rámci státních zájmů, aby se 
odvedl zájem veřejnosti od konkrétního problému.
Nejdynamičtěji vyvíjejícím se informačním médiem 
je v současnosti bezesporu internet. Všechno je jed-
noduše přenositelné a předatelné dalším, okamžitě 
dostupné k nahlédnutí. Důležitým prvkem ale je 
dokázat se orientovat na internetových stránkách, 
protože informace, které internet poskytuje, jsou 
značně nestrukturalizované. 
Dalším v řadě je televize, která má krom populárně-
-naučné, zábavné včetně sportovních přenosů také 
informační úlohu A právě v této poslední uvedené 
se může projevit jeden z negativních účinků televize, 
kterým je ovlivňování naší psychiky, životních posto-
jů a názorů. Televize předkládá své vidění reality, 
které je mnohdy velice vzdálené reálnému světu 
a mění i prioritu řešení problematiky. To je mj. stejně 
jako u rozhlasu ovlivněno v neposlední řadě i tech-

nickým pokrokem ve zpracování obrazových a zvu-
kových prvotních materiálů, kdy příspěvek, reportáž, 
rozhovor mohou nakonec vyznít jinak, než byla jejich 
prvotní hrubá verze.
Na to, aby televize a rozhlas naplňovaly správně své 
funkce, nestaly se nástrojem propagandy, neprefe-
rovaly a na druhé straně nepotlačovaly jen vybrané 
oblasti názorů, mají za úkol dohlížet rady těchto 
institucí. Právě v nadcházejících týdnech a dnech 
budou tyto rady obměňovány a budou dovolováni 
noví členové. A právě v tom, s ohledem na „hlaso-
vací komplot“ v Poslanecké sněmovně, hrozí skryté 
nebezpečí. Tím se může např. u ČT stát, že útoky 
prezidenta, premiéra a ministrů vlády, nebo brutál-
ní nárůst agresivity k ČT ze strany komunistů ještě 
více posílí a přerostou v otevřený politický tlak na 
veřejnoprávní ČT, která se pak může stát oligarchic-
ko-vládní ČT. To není malování čerta na zeď, ale vede 
mě k tomu fakt, že v Radě ČTK jsou nyní ze 7 členů 
této rady 4 členové z ANO, nebo jsou nominováni za 
ANO, a jeden z ČSSD.
A jestliže od dubna letošního roku by mělo Radu ČT 
doplnit šest nových členů, pak je ostražitost všech 
slušných občanů a poslanců na místě.

Možná řada z nás při cestě autem poslouchá rozhlas, jistě při práci užívá internet 
a mnohdy prostřednictvím něho i sociální sítě, večer usedne k televizi a občas se 
začte do novin nebo zábavného či odborného časopisu. 

Bude veřejnoprávní ČT i dále veřejnoprávní?

Jenže nad návrhem zákona, který ministerští úřední-
ci již dostali do paragrafového znění, se svírá pevné 
pouto velkých pochybností. Pokulhávají nejen statis-
tiky o množství vypitého alkoholu, ale také peníze, 
kterými chce ministerstvo prokázat společenskou 
škodlivost alkoholu.
Ale pěkně od začátku. Podle ministra zdravotnictví, 
který se v médiích hlásí k tomu, že chce vyhlásit vál-
ku alkoholu a začít chce mimo jiné regulovat rekla-
my na alkohol, vede Česká republika žebříček v kon-
zumaci alkoholu na osobu. A odvolává se přitom na 
data Světové zdravotnické organizace (WHO), která 
vypočítala, že každý občan České republiky vypije 
v průměru 14 litrů alkoholu ročně. Jenže už toto čís-
lo samo o sobě plave na vodě. Podobnou analýzu 
totiž zpracovává také Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD), podle které ČR zastává 
čtvrté místo a průměrná spotřeba alkoholu je vyčís-

lena na 11,5 litru alkoholu ročně. 
A statistika do třetice. Podle nejnovější analýzy uží-
vání tabáku a alkoholu za rok 2018, kterou vloni 
zpracoval Státní zdravotní ústav, který je přímo pod-
řízený Ministerstvu zdravotnictví, je průměrná roční 
spotřeba alkoholu 7,4 litru na osobu. 
„Tak jakým číslům máme věřit? Ministerstvo by si 
v tom mělo nejdříve samo udělat pořádek, a ne 
strašit veřejnost. Vždyť rozdíly v uváděných hod-
notách jsou až o dvojnásobku. Takže nemůžeme 
mluvit o žádné statistické chybě. A určitě stojí za 
povšimnutí, že Ministerstvo zdravotnictví si ze všech 
statistik vybírá jen tu nejhorší. Proč asi?“ kroutí hla-
vou Michal Dvouletý, slovácký patriot a zastupitel 
Zlínského kraje, který v minulých dnech spustil ce-
lostátní petici proti připravované regulaci propagace 
vína, piva a slivovice. Více k tématu zde, zde a zde. 
„Domnívám se, že se v posledních měsících někdo 

snaží pouze vyvolat dojem, že alkohol je největší 
hrozba dnešních dnů a je třeba proti němu tvrdě 
zasáhnout. A k tomu potřebuje, pokud možno, co 
nejvíce strašidelná čísla,“ domnívá se Dvouletý. 
Ministr Adam Vojtěch však trvá na svém. „Navíc ce-
lospolečenské náklady na pití alkoholu jsou zhruba 
I tato čísla však autor petice odmítá. „Tato cifra je 
vycucaná z prstu. Obsahuje totiž i např. náklady na 
‚kocovinu‘. Podle vládních odborníků totiž způsobu-
je konzumace alkoholu sníženou produktivitu prá-
ce a díky tomu přijde každý rok česká ekonomika 
o 23,5 miliardy Kč. Ale pozor, mají to spočítané do 
koruny. Přesně jde o 23 446 671 065 Kč. A aby 
tomu dali vědecký nádech a utratili nemalé peníze 
z daní nás všech, tak kvůli tomu popsali 170 strá-
nek a na titulní stranu napsali „Společenské náklady 
konzumace alkoholu v ČR“. Přitom vlastní zdravotní 
náklady způsobené konzumací alkoholu jsou vyčís-
leny na 12,8 miliardy Kč ročně,“ upozorňuje na ne-
soulad Michal Dvouletý, podle kterého je nejhorší, že 
těmto číslům někdo skutečně věří. „Podle mne jsou 
však jen účelově ‚vyrobená‘, aby posloužila k prosa-
zení tvrdých regulací.“

 Ing. Jiří Hojgr místopředseda Strany soukromníků České republiky | Hradec Králové 

 Ing. Michal Dvouletý, MBA člen Předsednictva Strany soukromníků České 
republiky | předseda strany ve Zlínském kraji | krajský zastupitel ve Zlínském kraji

Ministr zdravotnictví má velký problém. Ke starostem s koronavirem se teď 
přidaly problémy s revolučním zákonem, kterým chtěl Adam Vojtěch udělat 
přítrž prvenství České republiky v konzumaci alkoholických nápojů. 
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pohledem senátora

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

Pandemie je příležitostí k renesanci živnostníků

Pandemie koronaviru bude pro všechny velkým ponaučením. V plné nahotě se 
mimo jiné odkrývá to, jak nezastupitelnou roli mají všichni živnostníci a podnika-
telé, o které si poslední vlády tak rády otíraly podrážky. 

Celý svět dnes řeší, jak alespoň zpomalit šíření 
pandemie. Jeden stát vedle druhého přijímá na-
prosto bezprecedentní opatření, uzavírá hrani-
ce, školy, restaurace, většinu obchodů, nařizují 
se přísná karanténní opatření. Život většiny lidí 
se téměř zastavil. A s tím zatáhla za ruční brz-
du také většina podnikatelských aktivit, které 
se zabrzdily doslova ze dne na den. Úplně bez 
tržeb skončila většina živnostníků, jiné podniky 
omezily nebo v důsledku řetězících se problémů 
zcela zastavily výrobu či poskytování služeb. 
Celosvětová ekonomika tak utrpěla obrovský 
šok, který zde v historii ještě nikdy nebyl, a je-
hož následky umí dnes odhadnout jen málokdo. 
A právě v těchto chvílích je možné vidět, jak 
moc důležité je mít v zemi schopné živnostní-
ky, úspěšné podnikatele a zkušené manažery. 
Lékaři, sestřičky, hasiči i policisté dnes stojí 
v první linii medicínského boje s pandemií. Ale 
bude to právě podnikatelský sektor, který již 
v těchto dnech stojí také v prvních řadách boje 
s ekonomickou krizí, kterou pandemie způso-
bí. Jsou to právě podnikatelé, kteří teď dělají 
všechno proto, aby dokázali na vzniklou situaci 
co nejrychleji zareagovat a udrželi své podniká-
ní při životě. Ale nedělají to sami pro sebe, byť 
často sami řeší existenční boj o vlastní přežití. 

Je to také boj za zachování pracovních míst pro 
statisíce zaměstnanců. Je to boj za to, aby zde 
měl i v budoucnu kdo péct chleba, šít oblečení, 
stříhat vlasy, hrát divadlo, vyrábět víno či pálit 
slivovici. A v konečném důsledku je to boj za 
to, aby mohl i nadále fungovat veřejný sektor, 

aby měl stát z čeho platit školství, zdravotnictví, 
opravovat staré či budovat nové silnice. 
Jsou to právě podnikatelé, kdo vytváří hodnoty 
a kdo je motorem celé ekonomiky. Jsou to oni, 
kdo musí mít nápad, dokázat ho zhmotnit, zor-
ganizovat a prodat. Často ne sami, ale díky dob-
ře seřízenému soukolí svých spolupracovníků 
a zaměstnanců. Jsou to podnikatelé, kdo svým 
úsilím získává peníze k zajištění obživy nejen 
pro sebe, ale také jejich zaměstnance a stát 
jako takový. 

Bohužel v poslední době byl podnikatel ten, 
kdo byl spíše terčem nejrůznějších regulací, 
daňového ždímání a státního šikanování. Vždyť 
ČR má snad nevyšší daňové zatížení práce. Na 
každého sebemenšího živnostníka si mohou 
„zakleknout“ na dvě desítky kontrol či inspek-
cí, byrokraté jsou vládci všeho a kdo se jen 
trochu vzepřel státní zvůli, mohl počítat s po-
řádnou dávkou nepříjemností a komplikací. Vr-
cholem deziluze nejen pro většinu podnikatelů 
tak bylo sledovat, jak těžce vydělané peníze se 
stále větší dravostí pohlcuje nenasytný stát-
ní rozpočet, ze kterého pak tyto prostředky 
„šikovně“ mizí na absolutní hlouposti. Tu na 
politické neziskovky či ekologické aktivisty, 
tam na podporu multikulturalismu, uprchlíků, 
genderu či jiných „cool“ myšlenek, případně 
na absurdní dotace, které jen pokřivily tržní 
prostředí a nahrály velkým, aby byli ještě více 
pohřbíváni malí. 
Přitom živnostníci a podnikatelé by potřebovali 
tak málo. Stabilní, jednoduché a transparent-
ní prostředí, ve kterém mohou trvale a férově 
rozvíjet své aktivity. Právě takové prostředí by 
dokázalo nejlépe zajistit, aby firma byla schop-
na generovat stabilní ekonomickou prosperitu, 
ze které budou následně těžit jak zaměstnan-
ci, tak stát, a tedy i veřejné rozpočty. 
Každá krize vyvolává řadu příležitostí. Chtěl 
bych být optimista nejen v tom, že se nám 
podaří tuto celosvětovou pandemii co nejdříve 
zastavit, ale také v tom, že doba, která na-
stane, bude právě velkou výzvou k renesanci 
postavení podnikatelů, a to nejen v naší zemi. 
Chci věřit, že skončí doba ostudného plýtvání 
veřejnými zdroji, a že budeme společně nahlí-
žet na podnikatele jako na výkonný generátor, 
díky kterému můžeme opět rozhýbat soukolí 
celosvětové ekonomiky. 
A to, že si to uvědomují i vlády a lídři mnoha 
světových velmocí, začíná být pomalu ale jis-
tě zřejmé již v těchto nelehkých dnech. Jen-
že nesmí to skončit jen u finančních injekcí, 
které jsou často motivovány snahou ochránit 
zaměstnance a tím i dnes těžce financovatelný 
sociální systém. Mělo by dojít k radikální změ-
ně vnímání toho, kde vznikají skutečné hodno-
ty a prosperita. 
Proto navrhuji, aby vláda na následující tři roky 
razantně snížila všechny daně z příjmů firem 
i zaměstnanců, ale také snížila DPH. Jsem pře-
svědčen o tom, že tímto krokem by celý podni-
katelský sektor přešel z krize do tolik potřeb-
né perspektivy. 

Živnostníci by 
potřebovali málo. 

Stabilní, jednoduché 
prostředí
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„Chardonnay du Monde pořádá asociace Forum 
Œnologie a jedná se o nejstarší soutěž jedné odrů-
dy na světě. Každý hodnotitel musí během příprav-
ného kurzu splnit degustační i znalostní zkoušky 
ve francouzském jazyce. Hodnocení samotné se 
odehrává s využitím penalizačního systému a za 
velmi přísných podmínek na Château des Ravatys 
et l‘Institue Pasteur. 
Každé ocenění je těžce vybojované. O to neuvěři-
telnější je, že se nám v této konkurenci podařilo 
zopakovat celkové prvenství z roku 2014. Během 
posledních let jsme z kolébky Chardonnay postupně 

přivezli všechna umístění v první pětici a je nád-
herné sledovat, jak věhlas naší země stoupá. Ještě 
nemáme detailní statistiky, ale jeden z porotců nám 
poslal své poznámky s pouhým jedním penalizačním 
bodem. Celkové vítězství podpořila i stříbrná medai-
le, za Chardonnay 2015, barrigue.“
Obě oceněná vína jsou z viniční trati Nivy a vinohrad 
byl vysazen v roce 2001. 
Sazeničky byly přivezené právě z Francie. Letošní 
27. ročník se konal 11. až 13. března poblíž Lyonu 
v Burgundsku. Celkem 300 porotců (50 % ze zahra-
ničí) hodnotilo v souladu s mezinárodními pravidly 

658 vín z 37 zemí světa. I když velké zlaté medaile 
se na této soutěži v posledních letech neudělují, 
Chardonnay z Krumvíře ročník 2013 mělo nejmé-
ně takzvaných penalizačních bodů a je absolutním 
vítězem.
„Je to obrovský úspěch a máme velkou radost. Po-
řád ještě máme problém to vstřebat. S tátou a má-
mou jsme si připili jen po telefonu, protože jsem po 
návratu ze soutěže v domácí izolaci,“ konstatoval 
Josef Valihrach mladší.

Hlavní cena pro vinařství z Krumvíře

Jak vnímají současný stav senioři? V čem se chybovalo? 
A kdy to všechno skončí?

Vinařství Josef Valihrach z Krumvíře na Břeclavsku se už podruhé podařilo získat 
hlavní cenu na prestižní soutěži Chardonnay du Monde 2020, která se minulý 
týden uskutečnila na zámku Ravatys v Burgundsku ve Francii. 

Poznámka:
Kdo umí, ten umí. Za redakci Soukromníka 
moc gratuluji a přeji dobrou letošní úrodu.
Rudolf Baránek

 MUDr. Vladimír Dryml prezident Seniorů ČR | bývalý náměstek ministra  
zdravotnictví a senátor

Pandemie koronaviru vládne světu. Jaký je váš 
pohled?
ukazují se slabé stránky globalizace ekonomiky 
i skutečnost, že svět není dostatečně připraven 
čelit některým infekčním nemocem, které se šíří tu-
ristikou a hlavně letadly po celém světě. Senioři ČR 
byli již v lednu znepokojeni blížícím se nebezpečím 
z Číny které postihuje hlavně naši generaci seniorů 
nad 65 let. Opakovaně jsme se chtěli setkat s mini-
strem Vojtěchem, aby nás ubezpečil, že je zdravotní 

systém připraven na přicházející epidemii a zda je 
dostatek léků a pomůcek pro seniory. Do dnešního 
dne na nás neměl čas. To mluví za vše.

Jak to vnímáte jako lékař, člověk, zástupce důchod-
ců a bývalý politik?
Nikdy jsem se nebál tvrdě říkat i nepopulární, 
ale pravdivé věci a to i jako politik. Především 
jako bývalý náměstek ministra zdravotnictví jas-
ně říkám, že nemohu pochopit takové selhání 

systému. Odpovědnost nese především ministr 
zdravotnictví Vojtěch spolu se svým náměstkem 
Prymulou a bývalou hlavní hygieničkou. Hlavní 
odpovědnost nese ale jednoznačně premiér Ba-
biš, který do takové funkce jmenoval nezkuše-
ného mladého zpěváka, který totálně selhal při 
výběru managementu a nyní i při zajištění a dis-
tribuci ochranných pomůcek. O rozvratu personál-
ním v systému, na který opakovaně upozorňovala 
ČLK i odbory ani nemluvím.   
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 Ohrožení jsou především naši senioři a na ty 
zatím nikdo moc nepamatuje.

Co byste vyčetl kvůli stávajícím opatřením české 
vládě? 
Nyní se drasticky dohání zbytečně ztracený čas. Jak 
je možné, že nebyly rychle uzavřeny hranice a za-
staveny některé letecké spoje? Kontroly na letiš-
tích k smíchu. Určitě by se zpomalil přenos hlavně 
z Itálie i odjinud. Pozdní zavření hranic, chybějící 
ochranné a hlavně dezinfekční prostředky ve stát-
ních hmotných rezervách, nedostatečná ochrana 
zdravotníků, zbytečné mediální útoky na testování
soukromými laboratořemi spolu s dalšími nepravda-
mi jen vyvolává strach, hlavně mezi seniory. Rozpo-
ruplná mediální vyjádření typu nepodléhejte panice, 
ale zavřeme všechno a ještě přijdou tvrdší opatření 
náměstka Prymuly, nebo tvrzení premiéra, že respi-
rátorů a roušek je dostatek dopoledne, aby odpo-
ledne ministr Vojtěch prohlásil, že chybí až milion 
opravdu, ale opravdu nesvědčí o tom, že pravice ví, 
co dělá levice. Testování kapacitně zatím nestačí, 
rychlotesty nejsou a nasazení armády je opožděné. 
Přitom má největší zkušenosti s takovým stavem. 
V soukromé firmě bych takové selhání managemen-
tu řešil velmi rychle a rázně, tady se ještě viníci pa-
sují do role hrdinů.

Co vás nejvíce naštvalo z pozice občana?
Boj Covid-19 je na delší dobu s obrovskými dopa-
dy na nás všechny na naše zdraví i do ekonomiky 
země. Jako senior nechápu aroganci a selhání MZd, 
které se nepoučilo s řešením situace v ČÍně, Sin-
gapuru, Taiwanu. Turisté z Koreje na rozdíl od ČSA 
mohli dále s Korean air dále létat do ČR, Italové 
si vesele chodili po Praze. Ke kadeřníkovi nemůže-
te, cestovat nemůžete, ale pendleři budou vesele 

překračovat každý den hranice do Bavorska a Ra-
kouska. Vláda ničí drobné podnikatele, znehodno-
cuje nakoupené zásoby květin a potravin, zavírá lidi 
bez příznaků a negativních testů do karantény. Prý 
to vyřeší půjčky, ale na ty si musí každý nejdříve 
vydělat.

Jak jsou v rámci pandemie vnímáni důchodci, asi 
nejohroženější skupina?
Senioři jsou vůbec opomíjeni, jako by si někdo přál 
se jich zbavit. Hlavně do sociálních ústavů a domo-
vů důchodců nikdo zatím neplánuje rychle dodat 
ochranné prostředky. Přitom jsou nejvíce ohroženi, 
jak dokazují statistiky. Informace se k nim dostáva-
jí mnohdy zmateně a často i pozdě, není počítáno 
s mimořádnými dodávkami vitamínů na podporu je-
jich imunity a přednostními testy v případě příznaků 
nakažení. O poskytování dezinfekčních prostředků 
ze státních zásob ani nemluvím. Ukazuje se také, že 
to nebyla panika, ale předvídavost a zkušenost při 
nakupování některých zásob. Vyhnou se tím častěj-
ším nákupům, až pandemie propukne ve větší míře. 
Doporučujeme také, aby při nedostatku potravin se 
obraceli na potravinové banky s kterými spolupra-
cujeme.

S jakými reakcemi ze strany důchodců se setká-
váte?
Naše nejstarší skutečně seniorská organizace 
v ČR (dříve Svaz důchodců ČR), která letos slaví 
30 let své existence a má ve všech krajích více než 
20 tisíc členů je již dlouhodobě velmi znepokojena 
a zmatena z počínání MZd. Lidem chybí informace, 
jak se mají chovat, často si nedokážou vysvětlit 
rozpory mezi premiérem a ministrem zdravotnictví 
a samozřejmě se bojí o své životy. Bojí se vychá-
zet, ruší své aktivity a shánějí ochranné pomůcky, 

zejména roušky a respirátory, omezují cestování 
MHD a vlaky. Pomáhají se starat o vnoučata, když 
se uzavřely školy. A čekají, co udělá vláda, která 
podle nich včas neuzavřela hranice a nezajistila 
dostatek ochranných pomůcek, především osob-
ních dezinfekčních gelů. Je třeba poděkovat, že 
zatím nepodléhají panice, ale samozřejmě, že žijí 
ve stresu a obavách o své zdraví a život. Média 
by jim měla věnovat více pozornosti a dát prostor 
hlavně prostým důchodcům k vyjádření jejich pro-
blémů, zejména ve veřejnoprávní televizi.

Kdy tohle šílenství skončí?
Všechno bylo pozdě. Je zde strach z neznáma, zda 
nemocní přežijí. Lze se oprávněně obávat, že to te-
prve začíná, protože vláda premiéra Babiše i přes 
varování již od prosince řešila nejdříve pandemii 
s bohorovným klidem a nyní je v problémech. Boj 
proti alkoholu byl pro ministerstvo přednější. To 
určitě nebude o nějakých 10 dnech.
Bojím se komplikací u seniorů, kteří budou hospi-
talizováni, protože neřešení nedostatku personálu 
ve zdravotnictví se ještě prohloubí tím, že i oni 
často onemocní, když nemají v dostatečné míře 
včas zajištěny nejen respirátory, ale také ochran-
né obleky, brýle a dezinfekční prostředky. Navíc je 
jich velké množství v ohrožené skupině starších 
občanů.
Všichni doufáme, že konečně začne zdravotnictví 
řídit krizový management a ne lidé, kteří již jednou 
jako odborníci selhali a stále díky Babišovi jsou na 
svých pozicích a to se týká MZd i hmotných rezerv.
Příští měsíce nás seniory i všechny občany čekají 
ještě tvrdé životní zkoušky. Hlavně nesmíme pro-
padat panice. Humor zlepšuje imunitu, a proto do-
poručuji vtipy o coronaviru. Coronavir je hra o čas 
a situace je vážná.

Zámek je situován uprostřed udržovaného par-
ku a má i související činnosti jako jsou skle-
níky, pařeniště, dílny, garáže, prádelnu, ale 
i „políčko“ na brambory, zeleninu, stejně jako 
výběh pro slepice na domácí vajíčka apod. Také 
má místo, které nazývají technické zázemí. To 
je situováno v těsném sousedství našich ro-
dinných domků. Za vzrostlými duby a buky od 
parku není vidět. Je zde průběžně nepořádek, 
hluk a prach. Vyvolat již jen jednání se Správou 
Pražského hradu je obtížný úkol. Když se to 
nakonec podaří, dozvím se, že nepořádek je 
věcí subjektivní a dle jejich mínění toto nepo-
řádek není – viz foto. Posledních několik let je 
zde zvýšená činnost, takže přibývá materiálu 
i mechanizace. Argument, že toto místo bylo 
vybráno v r. 1920 za T. G. M. je sice pravdou, 
ovšem to zde ještě nestály naše domy a za zdí 

byly 2 haldy zeminy s tím, že se nakládalo či 
prosívalo 2 lopatami. Člověk by rád jen sou-
sedskou ohleduplnost a základní slušnost.  

Není soused, jako soused

Můj soused je prezident. V Lánech, kde se nachází jeho letní sídlo. Zámek Lány 
i jeho rozlehlý park patří k chloubám obce. Ovšem má to i svá úskalí. Patřím mezi 
ty, kteří jsou přímými sousedy. 

 Milan Ságner  spoluzakladatel Strany soukromníků České republiky
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Ta byla složena z tak nesourodých subjektů, 
jako bylo KDH, post-VPN strany, slovenská 
sociální demokracie a zelení. Přesto se jim 
podařilo dohodnout na společném odporu 
k mečiarismu a posléze ho téměř porazit ve 
volbách a odstavit od moci. Je to poučné čtení 
s vědomím, že každé srovnání v něčem kulhá.
Měli bychom si položit základní otázku: před-
stavuje Andrej Babiš podobné nebezpečí jako 
tehdy Mečiar na Slovensku? Je pravda, že 
Babiš demokratický systém zatím neničí, ale 

neuvěřitelně ho pokřivuje a zneužívá k posí-
lení moci své a svého imperiálního dvora (na 
kterém si ovšem, jako na každém správném 
despotickém dvoře, nikdo nemůže být jist svým 
postavením a každý slouží jen zájmům Šéfa).
Nepatřím k těm, kteří osobu pana premiéra dé-
monizují, nicméně naší zemi nepochybně škodí 
a je třeba udělat vše pro to, aby v tom po příš-
tích volbách nemohl pokračovat.
Podívejme se na tvrdá data ohledně našeho 
volebního systému:

Jak dostat Babiše ze Strakovky

Nejen pod dojmem výsledků voleb na Slovensku jsem se rozhodl dát na papír 
úvahu o možném politickém vývoji u nás. Už loni v létě jsem si vzal ke studiu 
knihu Ivana Šimka „Ako sme si nasadili červené nosy a vyhnali Mečiara“, ve které 
popisuje vznik a úspěch koalice SDKÚ na Slovensku v letech 1996 a 1997.

 Marek Benda poslanec za ODS | předseda Ústavně právního výboru PS PČR

 Kolik hluku ze všech těch traktorů, nakla-
dačů, kamiónů, multikár, vleků, vibrační válců 
s prosévačem zeminy, motorových pil, apod., to 
obnáší, těžko popsat. Stejné je to i s oblaky pra-
chu při práci nebo větru. Obnovu fasády dělám po 
12 letech, když chceme, abychom to měli hezké. 
Nyní se tu nachází cca 20 druhů materiálu: zemi-
ny, rašeliny, kompostu, písku, dlažebních kostek, 
kamenů, drti, oblázků, hranolů, fošen, prken, latí, 
apod. Celoročně je zde odložena i některá me-
chanizace. Přitom 2/3 obvodu parku nesousedí 
s nikým. Takže přemístit toto zázemí jinam, by 
nebyl problém. Nebo nahradit 2 pole plotu vraty, 
a může přijíždět a odjíždět mechanizace dle po-
třeby. Přitom, Kancelář prezidenta republiky má 
nejvyšší rozpočet v historii, takže v ekonomice to 
nebude. Spíše v přístupu, organizaci a empatii. 
My se také snažíme starat o náš dům a zahradu. 
Když natírám plot, natřu ho i z druhé strany – 
od souseda. Když opravoval zděný plot zámek, 
omítli si ho jen ze své strany. Z naší strany také 
omítka dávno opadala, ale to „není vidět“. Od 
nich. Fotografie dokládá, jak vypadá naše zahra-
da, a za plotem ta jejich. Nečekali byste takový 
obrázek spíše opačně? Bydlíme v Lánech, takže 
chceme také svůj klid, místo na relax, bazén, 

posezení. Namísto toho máme jen nepořádek, 
hluk a prach. Realita: tak se žije v sousedství 
prezidenta ČR, který to předpokládám, ani 
netuší. Nakonec, vedení zámku, Správy Praž-
ského hradu i Kanceláře prezidenta republiky 
mají ze svých kanceláří výhled do upravených 
zahrad či nádvoří, že. My, namísto klidu a vý-
hledu do upraveného parku, máme pohled 
z domu jak do technických služeb. Tak vypadá 
VIP adresa, za kterou jsou Lány považovány, 
v praxi. Sám jsem se snažil celý život nacházet 

řešení. Ať již vůči hostům, zákazníkům, klien-
tům, ale i zaměstnancům a partnerům. Z druhé 
strany mám pocit, že spíše soutěží a dokazu-
jí svoji moc. Řadový občan jim nebude přeci 
předkládat „návrhy a požadavky“. Pravdou 
zůstává, že desítky let jsme zde jako patrioti 
žili v poklidu. Navíc máme z terminus technicus 
„na věčné časy“, husí kůži. Takže argument, 
že když tady je toto zázemí 100 let, musí to 
být napořád? Také pamatuji, když se zde tráva 
sekala ještě kosou.

Volby 2017 Počet hlasů (%) Počet mandátů
Čistý průměrný 
přepočet

Rozdíl

ANO 29,64 78 63 +15

ODS 11,32 25 24 +1

Piráti 10,79 22 23 -1

SPD 10,64 22 23 -1

KSČM 7,76 15 17 -2

ČSSD 7,27 15 16 -1

KDU-ČSL 5,8 10 12 -2

TOP 09 5,3 7 11 -4

STAN 5,18 6 11 -5

Z tabulky je jasně patrné, že v našem voleb-
ním systému jsou strany mezi 7 a 11 % poně-
kud znevýhodněny oproti volebním výsledkům 
v čistě poměrném systému a strany mezi 5 až 
7 % (s malinkým výkyvem KDU-ČSL, daným 
její odlišnou regionální silou) jsou oslabeny 
více než o třetinu poslanců. Třetina jejich hla-
sů je přesměrována k vítězi voleb a ten za ně 
získá mandáty. To je velmi chmurný výsledek, 
ale jeho závěrem by mělo být, že každý, kdo 
kandiduje na 5 – 7 %, fakticky páchá hrubou 
nedbalost (skoro se mi chce říct hřích) vůči 
svým voličům.
Neodpustím si tu historickou poznámku, hlav-
ně v reakci na některé nepravdivé interpre-
tace. Tento volební systém není „dítětem“ 
opoziční smlouvy. 
ČSSD a ODS schválily v roce 2000 de facto 
systém většinový nebo alespoň s výrazně 
konsolidačním efektem. V létě 2001 byl tento 
zákon zrušen Ústavním soudem a zbylo z něj 
jen načítací kvorum pro koalice. 
Dnes platný volební zákon přineslo Grossovo 
MV v podstatě jako technickou novelu dělí-
cí republiku na již vzniklé kraje a rozdělující 
všechny mandáty bez použití druhého skruti-
nia. Pro tuto novelu hlasovali poslanci všech 
demokratických stran…
Osobně bych byl samozřejmě příznivcem ně-
jaké úpravy volebního zákona, která by více 
odpovídala ústavnímu požadavku na poměrný 
systém, ale její prosazení bez případného zá-
sahu Ústavního soudu je zcela nereálné.
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 Hnutí ANO má ve sněmovně spolu se svý-
mi ad hoc partnery vždy minimálně blokační 
menšinu
(a želbohu téměř vždy i jasnou většinu) a nemá 
nejmenší důvod změnu systému podporovat. 
Nezbývá než soustředit se na volby ve stávají-
cích parametrech. A nechceme-li přidávat stále 
dominantnímu oligarchovi, je třeba donekoneč-
na opakovat, že kandidatura stran s podporou 
5 až 7 % je zásadně škodlivá! Někdo může mít 
radost, že vnášejí do systému svěží vítr a růz-
norodost, ale polovinu z těchto výnosů pře-
dávají předpokládanému příštímu vítězi voleb. 
Pro celkový výsledek je to fakticky zničující.
Z pěti současných parlamentních opozičních 
stran stojí Pirátská strana zřetelně mimo. Nejen 
svým voličstvem a jeho blízkostí k babišovské-
mu odmítnutí celé transformace od roku 1990, 
ale i příklonem k moderním formám marxismu 
a odmítáním kapitalismu (Kromě jiného kandi-
dovali Tomáše Tožičku, u nějž nevadil názor, že 
kapitalismus a pravicová politika jsou zločiny 
proti lidskosti, vůči nimž byl masový vrah Stalin 
amatér, a až provalení jeho antisemitismu, do-
provázené hákovými kříži, přimělo vedení Pirátů 
jeho kandidaturu stáhnout). Ostatně sami Piráti 
dávají najevo, že žádný velký zájem o koaliční 
kandidování nemají.
Zbývají nám čtyři subjekty, ODS – celkem sta-
bilně se pohybující nad 12 % – a KDU-ČSL, 

STAN a TOP 09, které se všechny motají někde 
kolem 5 %. Kromě ODS všechny zmíněné stra-
ny projít mohou i nemusí, ale vždy budou hlu-
boce tratit hlasy svých voličů. Současně máme 
klauzuli pro koalice 5, 10, 15 a 20 %, kde při 
nižším zisku propadají všechny hlasy. Bude-li 
si každá z těchto menších stran chtít zachovat 
značku (o čemž nepochybuji), bez ODS nemá 
žádné spojenectví jistotu vstupu do Sněmovny. 
Naopak jakákoli koalice, ve které ODS bude, 
jistotu vstupu má, neboť až při spojení všech 
se dostáváme na hranici 20 %, kterou ale 
všichni společně nepochybně překonají.
Z toho plyne můj apel na všechny zmíněné hrá-
če. ODS se musí alespoň pro tuto chvíli oprostit 
od snu brzkého návratu nad 20 % (což by stejně 
na ANO nestačilo) a vyčištění okolního prosto-
ru. A ostatní strany si musí uvědomit, že jejich 
úspěch nad hranicí 5 % (a riziko úplného pádu) 
žádným úspěchem pro naši zemi není! Možná 
jim osobně zachová neporušenou značku, ale 
současně výrazně zvyšuje pravděpodobnost po-
kračování Andreje Babiše v čele vlády.
Na podzim se uskuteční dvojí volební klá-
ní, z hlediska zájmu voličů nicméně druhého 
řádu. Jde o volby do třetiny Senátu, kde snad 
na řadě míst dojde k dohodám demokratické 
opozice pro první kolo a pevně věřím, že snad 
ve všech pro kolo druhé. To by mohlo směřo-
vání ke spolupráci opozičních parlamentních 

stran jen prospět. Naopak volby do krajských 
zastupitelstev celou situaci jenom zkomplikují. 
Za prvé kraje jsou vždy jedním obvodem, takže 
i malé strany mají odpovídající proporční za-
stoupení, pokud překročí 5 %. Není tedy žád-
ný velký tlak na společné kandidátky a i tam, 
kde se spolupráce po volbách jeví jako zcela 
jasná, nikdo nechce poztrácet hlasy vnitřních 
radikálů odmítajících spojování. A vlastně se 
jeví přirozenějším dohodnout se až po volbách 
opravdu podle toho, co kdo získá. Za druhé se 
dá odhadnout, že v krajských volbách budou 
zisky demokratické opozice trochu lepší, než 
by byly ve volbách parlamentních, jako tomu 
bylo pravidelně v minulosti (při sníženém zá-
jmu hraje zásadní roli motivace voličů vyjádřit 
i protest proti celostátním poměrům). Všechny 
opoziční strany vyjdou z voleb posíleny, sebe-
jisté a kompromisu nenakloněné.
I přes všechna úskalí pokládám předvolební koaliční 
dohodu za jedinou šanci rozlomit dosavadní dium-
virát Miloše Zemana a Andreje Babiše. Neobejde 
se to bez kompromisů, počínaje změnou rétoriky. 
Za sebe jsem například připraven opustit svoji tezi 
o potřebě zániku TOP 09 jako projektu, který se 
přežil. Bude to chtít ode všech mimořádně dobrou 
vůli a hodně schopnosti umět se trochu upozadit, 
ale je to jediná cesta, jak skutečně vyhnat Andreje 
Babiše ze Strakovky. Tak chceme to, nebo ne?
 (publikováno se souhlasem autora)

Na co jsem se zeptal…
Všechno zlé je 

pro Zlého dobré, 
ale není to 

navěky

Otázka na premiéra

 Roman Slavík živnostník člen Českomoravského 
sdružení trafikantů | člen Strany soukromníků České 

republiky

 Martin Kosina  řezník a uzenář | sympatizant Strany 
soukromníků České republiky

 Josef Duben  
spisovatel a novinář | 
Asociace soukromého 

zemědělství ČR

Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, 
vážený pane ministře, vážená paní poslankyně, 
vážený pane poslanče,
na základě Vašeho rozhodnutí v PSP ČR mám 
jako občan ČR na Vás dvě otázky:

Byl(a) byste jako malý podnikatel či OSVČ spo-
kojen s tím, co vláda a PSP ČR pro podnikatele 
a OSVČ udělala?
Ano / Ne a proč?
Děkuji za vaše odpovědi.

Vážený pane Premiére, chtěl bych Vás tímto požá-
dat abyste se jako Vláda zamysleli nad problema-
tickým a nekontrolovatelným výskytem lidí v super-
marketech s potravinami.
Nerozumím tomu proč lidem nestačí provozní doba 
od pondělí do pátku, proč o víkendu z těchto obcho-
dů dělají další možný a zbytečný zdroj šíření náka-
zy. Nechápu proč už jste to oblíbené „víkendování“ 
v supermarketech již nezarazili, čeho se bojíte? Na 
jednu stranu chcete omezit pohyb lidí venku na ma-
ximálně na dva lidi a na stranu druhou Vám nevadí, 

že se potkávají stovky a tisíce lidí zcela zbytečně 
v těchto obchodech, které mají otevřeno v sobotu 
i nedělí a ještě k tomu až do pozdních večerních 
hodin.
Žádám Vás tímto abyste se mou připomínkou zao-
bírali na nejbližším jednání krizového štábu a vlá-
dy a taktéž prosím o vaši osobní odpověď na mou 
otázku, hlavně ať mi neodpovídají ty blbosti se sty-
ku s veřejností protože odpovídají všem přes kopí-
rák, vypadá to pak jako když to ani nečtete nebo 
nechcete číst.  Děkuji za Vaši odpověď.

Kdo uvažuje v kategoriích Bůh a Ďá-
bel, nebo Dobro a Zlo, asi bude sou-
hlasit, že pro zlého, personifikuji, 
pro zlého člověka, je všechno vůkol 
se šířící zlo dobrem, neb je dokáže 
využít ve svůj prospěch. A na úkor 
ostatních. Pokud pak jde konkrétně 
o toho Zlého, tak se mu v takové 
atmosféře lépe daří ničit a získá-
vat duše. Ale jak se říká „všeho do 
času“, nebo také „žádný strom ne-
roste do nebe“.  



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

9

 Optimismus, který nás lidstvo v podstatě 
drží při životě, vychází ze zkušenosti, že dobro 
nakonec zvítězí, i když někdy tak, že to nejdřív 
jako vítězství ani moc nevypadá. Proto radši 
připomenu větu, kterou lze vidět na různých 
křížcích v české krajině, které zázračně přežily 
běsnění komunismu: „Všeho do času, Pán Bůh 
na věky!“. Jeden takový například dodnes stojí 
pod Otmíčskou horou, asi třicet kilometrů zá-
padně od Prahy. Na něm je ovšem novodobější 
jazyková verze „všechno do času“.
A kam tato úvaha směřuje? K optimistickému 
závěru, že současná nedobrá až zlá zdravotní 
situace u nás, o světě nemluvím, to by bylo na 
jinou úvahu, by mohla u nás přispět k politické 
změně.
Snad už si lidé konečně uvědomí ty vládní 
a premiérské lži a vykrucování, kterých přibývá 
každým dnem. Tolik protichůdných vyjádření 
v rychlém sledu, ale kdyby jen to. Pod tím vším 
jsou vysledovatelné, jako spodní proud, snahy 
ovládnout všechno a všechny, a hlavně na tom 
pořádně vydělat. 
Tato situace by mohla vést k vyjádření nedů-
věry, k odmítnutí takového řízení státu, ať už 
by k němu došlo předčasně, nebo až v době 
voleb. Avšak ti, kdo mají obavy z takového 

účtování, se snaží využívat osvědčených me-
tod k jeho oddálení, šíří nenávist mezi městem 
a venkovem, mezi těmi „intelektuály“ a „pros-
tým člověkem“, straší pokutami a postihy a co 
hůř, házejí miliardami sem a tam a čím dál víc 
zadlužují stát. To už tu všechno ale bylo, v his-
torii dávné i nedávné, nic nového.
Ano, náprava bude něco stát, a nejen tak něco, 
ale hodně moc. A ta částka bohužel bývá úměr-
ná době, po kterou se utrácelo, až rozhazova-
lo, a škody narůstaly. Bude to daň za minulé 
neprozřetelné soudy, kdy mnoho lidí naskočilo 
na sliby, lži a silácká slova jedinců či hnutí.
I když je už dnes jasné, že i poté bude po 
těchto dobách leckdo truchlit, jako po onom 
normalizačním „súdruhovi zo Slovenska“, kte-
rý zemi špatnou češtinou normalizoval dvacet 
let. Začínal jako muž v plné síle, a skončil jako 
tzv. „prezident zapomnění“. Kéž by to naše 
současné vedení upadlo v zapomnění dříve.
Začal jsem optimismem, a rád bych jím i skon-
čil. Ovšem k optimismu je třeba mít nějaký dů-
vod, a právě nyní by se snad mohl najít. Možná 
ta situace, kdy lidé nemohou tolik rejdit sem 
a tam, ani cestovat, a mnozí nemohou ani pra-
covat, jim pomůže najít si chvilku k přemýšlení. 
Třeba o tom, že politika se nemá zúžit jen na 

jakousi technologii moci. V českém podání je 
to navíc tak, že politické špičky na to jdou ná-
sledujícím způsobem: uvědomily si, že většinou 
stačí se jen důležitě tvářit, chrlit sliby a za po-
moci PR agentur předstírat, že jim jde o blaho 
lidu. I když ve skutečnosti jde jen o moc a o pl-
nou kapsu. Přesto v nich však hlodá obava, 
že jejich velká šance jednou skončí. Ano, a ten 
konec se blíží! Tímto konstatováním ale nelze 
jen tak skončit… Ne, právě naopak.
Na novém počátku je nejvyšší čas začít pra-
covat! Už!

Přišlo po uzávěrce: Nabízíme soukromníkům pomoc

Současná hluboká  a nebezpečná krize v plné na-
hotě ukázala také kvalitu jeho kádrové politiky při 
výběru vlády, kdy základním předpokladem pro 
jmenování ministrem je bezmezná oddanost vůdci 
a, jak kdysi říkal v Tripartitě Richard Falbr, velká 
ochota k rektálnímu alpinismu. Dva za všechny. 
Adam Vojtěch a Alena Schillerová. Dělá se mi velmi 
nevolno, když z úst ministryně financí každý den 
zaznívá něco o podpoře OSVČ, drobných, malých 
a středních soukromníků. Její návrhy jsou zoufale 
nedostačné, zmatečné a administrativné náročné. 

Tvrdím, že je to záměr. Nejde přece čekat nic jiného 
od člověka, který několik let s potěšením likviduje 
soukromníky a den před vypuknutím pandemie se 
těší, jak zavede 3. a 4. vlnu EET.
Strana soukromníků České republiky spojila síly 
s několika soukromnickými asociacemi a snaží se 
neustálým tlakem nutit vládu k uvolnění financí a 
k dalším legislativním úlevám, protože hrozí rych-
lý zánik tisíců firem budovaných mnohdy desítky 
let. V tyto dny je nutné v co nejsilnějším tlaku 
pokračovat. Je evidentní, že vláda z této situa-

 Rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky |  
člen Rozšířeného předsednictva

Trochu lidové tvořivosti na závěr
Sedm divů ČR:

1. Každý má roušku.

2. I když má každý roušku, nikdo ji od vlády nedostal.

3. I když ji nikdo od vlády nedostal, musí ji nosit všichni.

4. I když ji musí nosit všichni, nikde žádná k dostání není.

5. I když žádná k dostání není, vláda jich vozí miliony.

6. I když jich vláda vozí miliony, nikdo je nedostává.

7. I když je nikdo nedostává, všichni je už podle premiéra mají.

ce dostává strach. Vládní „poradci“ určitě také 
sledují sociální sítě, na kterých jsou ve velkém 
množství výzvy typu „je nutné vzít do ruky klacky 
a vyhnat je“.
Dnes už je jasné, že po skončení pandemie za-
čnou procesy soudních žalob na stát ze strany 
jednotlivých soukromníků. Vzhledem k chová-
ní vlády Andreje Babiše není jiné řešení. 30 let 
budujeme soukromnický stav a je nutné v zájmu 
republiky a jejího dalšího demokratického vývoje, 
aby zde drobní, malí a střední soukromníci v co 
nejširším rozsahu přežili i po pádu této tlupy.
Proto Vám Strana soukromníků České republiky 
oznamuje, že Vám při uplatňování Vašich nároků 
směrem ke státu odborně pomůže.
Co říct na závěr? Je důležité udržet v sobě víru, 
že tuto hrůznou dobu přežijeme, poučíme se 
a budeme si pamatovat, jak se kdo choval.
Jako pravičák oceňuji snahu Jana Hamáčka dát 
věcem řád. Věřme, že si udrží používání selského 
rozumu. Také oceňuji postoje Josefa Středuly. Ten-
to odborářský boss pochopil, že pokud budou zlik-
vidováni soukromníci, tak i zaměstnanci dopadnou 
špatně. Chci také věřit, že opoziční parlamentní 
strany od středu doprava sehrají důležitou roli při 
řešení této pro všechny nebezpečné situace.
V plné nahotě se ukazuje, jak hrozně v parlamen-
tu chybí autentický zástupce soukromníků. V se-
nátu zástupce máme a je to znát.
Přeji všem hodně štěstí a zdraví. 
Bojujme a nedejme se.



kdykoliv & kdekoliv

www.sledovanitv.cz

Podporované platformy 

Naskenujte si QR 
(www.sledovanitv.cz/voucher)  

a získejte balíček  
na 1 měsíc zdarma,  
zadejte promo kód:  

SOUKROMNIK

TV kanálů 
vč. prémiových

150 
až

hodin kapacity  
nahrávek

120
až

filmů a seriálů 
ve filmotéce

300
až

hodin zpětného  
přehrávání (7 dní)

168
až

Kanály ve FullHD kvalitě 

To nejlepší z TV programu pro Vás

Pustíte si nás po celé EU

Set-Top Box  
Android TV, AppleTV,   

Arris a SledovaniTV box

Webový prohlížeč  
Chromecast

SmartTv  
Samsung, LG, Panasonic, 

 Hisense, Android TV  
- Philips, Sony, Sharp

Mobilní zařízení 
 Android, iOS 
AppleWatch

S námi získáte ...

www.facebook.com/soukromnici www.soukromnici.cz
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