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Petr Bajer: Státní
rozpočet na rok
2018? Facky
živnostníkům
a kupování voličů
Prohlášení Petra Bajera, předsedy
Strany soukromníků ČR k návrhu
státního rozpočtu na rok 2018:
„Udělám všechno proto, abychom
na podzim zastavili a vyměnili
dnešní agrolevicovou vládu.
Bude to totiž poslední šance, jak zabránit tomu,
aby se státní mašinérie ještě příští rok řídila
rozpočtem, který připravilo Babišovo ministerstvo financí. Určitě je dobře, že si vláda takto
těsně před volbami vzpomněla na důchodce.
Ale vůbec nikde nevidím, jak chce řešit první generaci důchodců-živnostníků, kteří po 27 letech
podnikání odchází do důchodu a stát má pro ně
připravenu doslova almužnu. Je dobře, že vláda
chce přidat lékařům a sociálním pracovníkům,
protože jejich služby potřebuje snad každý
z nás. Ale vůbec nikde nevidím, jak chce vláda
pomoc malým rodinným firmám, zjednodušit
zakládání firem a podnikatele zbavit přebujelé
byrokracie. Tato vláda totiž nemyslí na aktivní
a pracovité lidi, jen si před volbami kupuje hlasy svých voličů. Jsem však přesvědčený o tom,
že takový trik voliči již tentokrát prokouknou
a raději dají přednost těm stranám, které nabízí skutečné snížení daní i byrokratické zátěže.
Takovou nadějí je právě Strana soukromníků
ČR, která pro letošní parlamentní volby spojila
síly s ODS, se kterou máme právě v této oblasti
stoprocentní shodu.“

Petr Bajer: Na vládu se řítí
koule, kterou si sama uplácala
„Trochu mi to připomíná bowling. Na vládu se řítí obrovská koule, kterou si
sama uplácala ze všech svých kauz, absurdit a hromady zákazů a omezení.
Nyní natvrdo vypukl boj o to, koho ta koule vlastně porazí,“ komentuje vládní
krizi předseda Soukromníků Petr Bajer.

Demise a ústava. Tato dvě slova aktuálně
patří na české politické scéně k těm hodně
frekventovaným. Jak se na celou kauzu dívají
Soukromníci?
Přesto, že všichni aktéři používají zastírací argumenty, je podle mě zcela zjevné, o co opravdu jde. Celé mi připomíná bowling. Na vládu
se prostě řítí obrovská koule, kterou si sama
uplácala ze všech svých kauz, absurdit a hromady zákazů a omezení. Nyní natvrdo vypukl
boj o to, koho ta koule vlastně porazí. A to nikoliv teď. Ale v říjnu u voleb. Nic víc bych za tím
nehledal.
V uplynulých dnech se, i v souvislosti s kauzami ministra financí, plnila náměstí. Je to
pro vás zhruba půl roku před volbami dobrá
zpráva?

Jen houšť, chtělo se říct. Ale ne, teď vážně.
Trend rostoucí nespokojenosti s kabinetem,
který opravdu vytrvale a urputně omezuje svobody, zvyšuje zátěž podnikatelů a buduje velký
byrokratický aparát, je tu vidět už delší dobu.
Stačí se podívat na průzkumy ohledně důvěry
ve vládu. A nyní, když už je fakticky v totálním
rozpadu, nespokojenost poroste – v ulicích je
to vidět už teď, v průzkumech se to objeví logicky se zpožděním.
Jenže já bych byl v tomto směru s optimismem
trochu opatrný. To, zda se nám podaří narovnat
to, co agrolevicoví politici zohýbali, se nerozhodne v ulicích. Od toho tu máme volby. Tak
doufejme, že do té doby vystřízliví co nejvíce
lidí, a hlavně že přijdou volit.
V letošním ročníku ankety Absurdita roku
zvítězila povinnost odvodu DPH z neproplacených faktur, tedy opatření, které Soukromníci
dlouhodobě kritizují. Loni toto ironické ocenění získalo kontrolní hlášení, kvůli kterému jste
iniciovali ústavní stížnost. Jaký je váš pohled
na výsledky?
My máme problém s prakticky všemi „oceněnými“. To asi nikoho nepřekvapí. Jako stavovská
strana reagujeme na každý další zbytečný šanon
a sbírku razítek stejně, jako býk na červený hadr.
To je jeden důvod. Tím druhým je skutečnost, že
značná část absurdit pochází z dílen této vlády,
o jejíž snaze omezovat drobné a střední podnikání už asi opravdu není pochyb.

Jana Křižková: Spolky nejsou firmy. Nechte je na pokoji
Myslivecké spolky, sbory dobrovolných hasičů, sportovní kluby či folklorní sdružení mají aktuálně jedno společné téma –
jak navzdory EET dál zachovat rozsah své činnosti, kterou vykonávají ve prospěch svých měst a obcí. Ministerstvo financí
sice pod tlakem ustoupilo a zvýšilo limit ročního obratu, od něhož se povinnost elektronické evidence tržeb odvíjí, spolkům
to ale klid stále nepřináší. „Například metodika, která vše řeší, má téměř 100 stran. Spolky nejsou firmy, nemají daňové
poradce, právníky a ani prostor prokousávat se byrokratickými předpisy,“ říká starostka Jana Křižková ze Strany soukromníků České republiky.
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ky nic z toho nedělají pro to, aby podnikaly, ale
aby si vydělaly na svou činnost, z které pak
mají následně prospěch všichni. Dobrovolní hasiči si díky tomu zakoupí lepší vybavení, kluby
uspořádají více sportovních akcí, folkloristé
budou častěji vystupovat. A všichni bez rozdílu
pak díky tomu mohou zkvalitnit práci s dětmi
a mládeži. O tom je „podnikání“ spolků. Vůbec
mi není jasné, proč se stát snaží tyto aktivity
regulovat či v případě zavedení elektronické
evidence tržeb dokonce výrazně omezovat.
Skoro se zdá, že chce jen potrestat ty aktivní,
kteří se o něco snaží.

Je tedy vůbec zvýšení limitu ročního obratu,
z částky 175 000 na 300 000 korun dobrou
zprávou?
Jistě, Je. Už jen to, že ministerstvo k úpravám přistoupilo, je důkazem toho, že má smysl se aktivně
ozývat, snažit se věci napravovat. Zvýšení limitu je
totiž nepochybně krokem, který ministerstvo udělalo na základě soustředěného tlaku opozičních
politiků, organizací i spolků. Nicméně sám o sobě
jiný limit zase tak moc neřeší a spolkům mnoho
na klidu nepřidá. Pomyslný meč v podobě nutnosti

evidence nad nimi visí pořád. Spolky nemají jistotu, že to, co dělají, je v pořádku, že je za pár měsíců nebude někdo potahovat či dokonce trestat.
Jaké je tedy podle vás adekvátní řešení?
Tak to je jediné – úplně spolky zbavit povinnosti evidovat. Jakékoliv jiné úpravy typu navyšování limitů a podobně, to jsou jen hrátky
s čísly. Argument o tom, že by spolky mohly
prodejem uzenin na akcích či pořádáním zábav
konkurovat firmám, je naprosto scestný. Spol-

S EET se ale nepotýkají jen spolky…
Jasně. To je druhá strana téže mince. Je nám
jasné, že úplné zrušení EET je během na delší
trať. My se snažíme prosadit, aby se povinnost elektronické evidence tržeb nevztahovala
na živnostníky s obratem do jednoho milionu
korun. Pro ty je každý zbytečný náklad navíc
skoro až likvidační. A když to kvůli tomu zabalí provozovatel smíšeného zboží či hospodský
na malé vesnici, je to prostě špatně. Služba
zanikne a nic ji nenahradí. I kdyby EET skutečně měla nějaké reálné dopady do rozpočtu,
čemuž osobně nevěřím, pak toto je příliš vysoká daň. Pokud stát klade stejné požadavky
na firmy a spolky a nerozlišuje mezi živnostníkem a nadnárodním řetězcem, pak tu není pro
občany.

Společnost v kocovině. Lidé začínají chápat, kam jsme se dostali
Dvouciferný výsledek pro občanské demokraty kandidující s podporou Soukromníků, propad ČSSD či pokles důvěry ve vládu jako celek. V tomto duchu se nesou aktuální výsledky volebních průzkumů, modelů a dalších šetření výzkumných
agentur. „Lidé začínají chápat, kam naši společnost současná agrolevicová vláda zavlekla. Pro mnohé přichází trpké probuzení, rozčarovaní, kocovina, kterou
dnešní slova premiéra o tom, že vláda podá demisi, jen zesilují,“ říká v rozhovoru
předseda Strany soukromníků České republiky Petr Bajer.
V jednom z výzkumů si ODS s podporou Soukromníků prakticky dotáhla na sociální demokraty a je tak třetím nejsilnějším uskupením.
Co to pro vás znamená?
Pokud se ptáte na mou reakci na jeden konkrétní výzkum, pak má odpověď bude překvapivě
kategorická – neznamená to pro nás nic. Praxe
ukazuje, že konečná čísla se od těch předvolebních liší, a to někdy i dost podstatně. Zkrátka,
pořád platí stará pravda, že zajíci se počítají až
po honu. V jednom ale podle našich zkušeností
výzkumy neselhávají – poměrně přesně vystihují
změny v názorové hladině veřejnosti.
A pokud vezmeme onen zmíněný výzkum jako
střípek celé mozaiky vývoje posledních týdnů
či měsíců, pak už to začíná být velmi zajímavé.
Ukazuje se, že reálná politika současné vlády
začíná štvát stále více lidí. A evidentně nejde
jen o živnostníky a podnikatele.

Zase tak dlouhá ne. To nejhorší vláda „odmakala“ až v poslední třetině. Když se zavádělo

kontrolní hlášení, mnoho lidí to ani neregistrovalo – nerozuměli tomu a možná i věřili, že
jde opravdu primárně o boj proti podvodníkům.
Zpozorněli až v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb, která už přinesla reálná výsledky
v podobě zdražení zboží a služeb a krachu těch
nejmenších živnostníků. Ti, pro něž je svoboda
podnikání důležitou hodnotou, pak nepřijali ani
plošný zákaz kouření bez ohledu na potřeby
hospodských a jejich zákazníků. Všechny pak
určitě štvou čísla hovořící o tom, jak bobtná
stát – je jasné, že více úředníků znamená 

Ono naštvání, o kterém hovoříte, ale přichází
až po třech a půl letech. To je docela dlouhá
doba na procitnutí…
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větší výdaje. Idea silného státu, který zasahuje
do všech myslitelných oblastí regulacemi, zákazy a příkazy patří do zcela jiné doby. Do té,
která skončila před 28 lety.
Proč se ti, jak vy říkáte probuzení a naštvaní,
obracejí právě na ODS s podporou Soukromníků?
Možná to bude znít neskromně, ale myslím, že
právě Soukromníci byli ti, kdo velmi intenzivně
brojili proti praktikám této vlády – od demonstrací přes iniciaci ústavní stížnosti ohledně
kontrolního hlášení až po aktivity s nádechem
recese. Velký kus práce v tomto směru z pozice parlamentní strany udělali rovněž občanští
demokraté.
Navíc je tu jistota předvídatelnosti. My jsme
stavovská strana, je tedy naprosto zřejmé
a jisté, že živnostníky, malé podnikatele, jejich zaměstnance a rodinné příslušníky máme
na prvním místě. A také ODS svým postoji
a programem jasně ukazuje, o co jí jde –
o stát, který je úsporný, netlačí se tam, kde

ho není potřeba, a především vytváří podmínky
pro to, aby lidé mohli v klidu podnikat a pracovat. Spojení sil pak znamená nejen logické
propojení dvou názorově blízkých subjektů, ale
také novou energii pro boj za to, aby daně neprojedl stát či nevysály společnosti napojené
na veřejné finance.
V minulých volbách se k hnutí ANO podle odborníků přiklonila i část podnikatelů, potažmo pravicových voličů. Myslíte, že se teď vrátí zpět?
Pokud dobře vzpomínám, tak výzkumníci, kteří
se tehdy ptali mezi voliči hnutí ANO, sečetli,
že zhruba 30 procent dříve volilo pravicové
strany. Netroufám si říct, zda právě oni se
vrátí zpět či zda dokonce budou volit ODS
podporovanou Soukromníky. Spíš bych se ptal
po důvodech, proč ti, kdo jsou, dejme tomu,
napravo od středu, dali tehdy svůj hlas hnutí
Andreje Babiše. Nechci být za chytráka, který
navíc moralizuje, ale myslím, že prostě naletěli. Až později jim došlo, že řídit stát jako firmu

neznamená efektivně hospodařit s daňovými
výnosy, a že ono úderné „Nekecáme, makáme“
ani zdaleka negarantuje, že se vybuduje něco,
z čeho budou mít prospěch daňoví poplatníci.
Do jaké míry podle vás ovlivňují klesající důvěru vládě spory mezi premiérem a ministrem
financí?
To vyhrocení přišlo až v posledních týdnech,
takže aktuální průzkumy to asi příliš neovlivnilo. Navíc je to nepovedená tragikomedie se
stupidním scénářem. My se netajíme tím, že
Andrej Babiš jakožto člověk, který se do svých
rukou snaží koncentrovat ekonomickou a politickou moc, je pro nás nepřijatelný. Leckdo
by tedy očekával, že ze současného sporu vrcholícího slovy o demisi máme radost. Jenže to
by nesmělo být tak očividné, že vše je jenom
o předvolebním boji. Ti, kdo rukou společnou
a nerozdílnou připravili sérii zákonů zadupávající nejen svobodu podnikaní do země, se teď
snaží očistit a získat lepší pozici do kampaně…

190 kroků směrem k silnému Česku

Celkem 190 kroků pro lepší život v uceleném SILNÉM PROGRAMU PRO SILNÉ ČESKO bylo dnes představeno
na programové konferenci občanských demokratů. Završilo se tak několik měsíců práce, na které se podílela
veřejnost i odborníci. Na programové konferenci byli také prezentování všichni lídři krajských kandidátek pro
podzimní sněmovní volby, do kterých jde ODS s podporou SOUKROMNÍKŮ.
„Připravili jsme Silný program pro silné Česko
– a to nejen podle názvu, ale i podle obsahu.
Nabízíme celkem 190 kroků pro zlepšení života
lidí v České republice. Naše změny pomohou každému jedinci,“ uvedl předseda ODS Petra Fiala.
Jako příklad zmínil daňové návrhy ODS. „Zavedením jednotné 15% sazby daně z hrubé mzdy
u zaměstnanců dojde ke zvýšení mezd všem,
a to zhruba o sedm procent. Lidé také jistě ocení zavedení pouze dvou sazeb DPH a především
jejich snížení. A některé neefektivní daně – jako

například daň z nabytí nemovitostí a silniční daň
pro osobní auta - zrušíme.“
ODS chce také bojovat s byrokracií a usnadnit
komunikaci s úřady. Konkrétní návrhy má ODS
i pro posílení obranyschopnosti naší republiky
a v oblasti zahraniční politiky, zvláště směrem
k EU. „Chceme vyjednat výjimky na přijetí eura
a na společnou azylovou i imigrační politiku,“
uvedl dále Petr Fiala a dodal: „Jdeme do voleb
jako opoziční strana, ale nechceme jen kritizovat. Především nabízíme vlastní řešení.“

ODS jde do voleb s podporou Strany soukromníků ČR. „Jsem rád, že se ODS společně
s naší Stranou soukromníků dohodla a do voleb jdeme společně. Podařilo se nám vytvořit
program, který chrání podnikatele a drobné
živnostníky a odstraňuje zbytečnou byrokracii,“ uvedl předseda Strany soukromníků ČR
Petr Bajer.
Celkový program naleznete na internetových
stránkách ODS www.ods.cz/program.
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Filozofie ANO stojí na udavačích a závistivcích
Zakladatel Strany soukromníků České republiky Rudolf Baránek věří, že po podzimních sněmovních volbách
skončí majitel Agrofertu Andrej Babiš a jeho hnutí ANO v opozici. Ale kritizuje jednání celé současné Sobotkovy
vlády. „Tato vláda bezohledně likviduje mnohdy 27leté úsilí drobných, malých a středních soukromníků, a je
podle mne zločin. Neodpustitelný. Tyto parlamentní volby nebudou o jemných politických nuancích, bude to boj
o všechno a kdo z koho,“ je přesvědčen Rudolf Baránek. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vysvětlil, v čem
spočívá spolupráce Soukromníků s ODS.
Kolik vašich členů bude na kandidátkách ODS?
A budete na volitelných místech, nebo doufáte,
že vaši členové využijí možnosti kroužkování,
aby se právě živnostníci dostali do Poslanecké
sněmovny?
Na společných kandidátkách máme čtyřicet zástupců naší strany. Věříme, že v pěti či šesti krajích máme šanci, že poprvé od roku 1938 budou
v parlamentu poslanci politicky organizovaných
soukromníků ze stavovské strany. Samozřejmě
bude hodně záležet na kroužkování, ale věřím,
že soukromníci, jejich rodiny a známí pochopí
zásadní důležitost a osudovost těchto voleb pro
jejich další život. Naši lidé jsou odborně velmi
dobře připraveni, a to, co trápí téměř jeden milion podnikajících, sami prožívají na vlastní kůži.
Budou to dobří poslanci. Žádní teoretici.
Dohodli jste se s občanskými demokraty
i na tom, co budete společně ve Sněmovně posazovat? Co považujete za nejpodstatnější?
Ano, naše domluva je obsažena ve volebním programu a podepsané smlouvě. Hodně záleží, jestli
po volbách bude spojenectví ODS a Soukromníků
ve vládní koalici anebo opozici.
Pokud se podaří ty dnešní škůdce dostat do opozice a budeme součástí vládní koalice, tak bych
naše snažení rozdělil takto: co nejdříve zrušit
EET a kontrolní hlášení DPH v plném rozsahu, novelizovat rozumně tzv. protikuřácký zákon, snížit
cenu práce a nepřipustit zavedení progresivních
daní. Současně s tím musí začít práce na radikálním snížení byrokratické zátěže a přenášení povinností státu na firmy. Chceme sjednotit daňový
systém, hledat, jak podpořit učňovské školství,
prosadit nárokovou paušální daň atd. Velkým
problémem je stále slibovaná důchodová reforma

a chceme také řešit otázku hanebných důchodů
živnostníků. Když volby dopadnou dobře, čeká
nás práce jako na kostele. Zde ale odpovědně říkám, že jsme si plně vědomi, že problémy nemají
jenom soukromníci, a chceme být prospěšní i pro
ostatní spoluobčany.
Andrej Babiš ale podle dosavadních průzkumů
směřuje k jasnému vítězství v parlamentních
volbách. Co to bude znamenat pro živnostníky
a malé a střední podnikatele, pokud se stane
premiérem?
Pro značné množství konec a velké lidské neštěstí. Podmínky a teror státu by tisíce lidí nevydrželo. A dramatické by to nebylo jenom pro
soukromníky. Mnozí lidé si neuvědomují, že likvidací přirozené konkurence se zvýší ceny a zmizí
rozmanitost nabídky. Na mnoha vesnicích už ví,
o čem mluvím. Už mají zavřenou hospodu, jsou
rádi, když jim tam občas přijede pojízdná prodejna, a říkají, že takový bordel za komunismu
nebyl. To je politicky velmi nebezpečné. Tato
vláda bezohledně likviduje mnohdy 27leté úsilí
drobných, malých a středních soukromníků. A to
je podle mne zločin. Neodpustitelný. Na vesnicích je likvidována po staletí fungující struktura
služeb, zvyklosti a tradice. Zatím hlavně na vesnici. Tyto parlamentní volby nebudou o jemných
politických nuancích, bude to boj o všechno
a kdo z koho.
Kolem Andreje Babiše existuje řada temných
podezření. Ať už se týkají jeho podnikatelských
začátků a finančních operací, díky kterým se
stal majitelem Agrofertu, či aktuálních kauz
typu dluhopisy nebo Čapí hnízdo. Spekuluje se,
že ještě do voleb by Babiš mohl být obviněn,

nicméně ve všech průzkumech je on i hnutí ANO
na špičce. Proč to jeho voličům nevadí? Je to
tak, že lidé v ČR automaticky počítají s tím, že
„všeci kradnú“, včetně Babiše? Babiše, který
ale na rozdíl od ostatních „zlodějů“ podle nich
umí řídit zemi? Dokáže takový příběh Babiš
udržet do voleb?
Jsem přesvědčen, že Andrej Babiš svůj „neposkvrněný“ příběh, režírovaný velmi schopnou PR
agenturou, do voleb neudrží. Příliš mnoho lidí poškodil svou politikou a nejedná se jenom o statisíce drobných a malých soukromníků, kteří ho
v roce 2013 volili, a teď už ho z velké části nenávidí a volit ho nebudou. Co se týká narůstajícího
počtu afér, to není „práce“ jenom ze strany politiků, kteří se cítí ohroženi, ale znepřátelil si nebo
závažně poškodil mnohé naše nejbohatší podnikatele. A tito pánové na sebe mnohé ví z dob, kdy
šli, i díky politickým kontaktům, nahoru a třeba
byli i určitou dobu přátelé. Cítí se zásadně ohroženi a nechtějí žít a podnikat v zemi, kde budou
vládnout pánové Zeman a Babiš v bratrském objetí. Navíc Andrej Babiš za tři roky neprokázal, že
umí řídit republiku, a už to ani neprokáže. Čím dál
více bude ze dne na den měnit dle své volební
potřeby názory, a tím ztrácet postupně část přemýšlejících voličů.
Přes všechno řečené mu určité nemalé procento
voličů zůstane. Proč? Musíme jít bohužel do historie. Bylo zde obrovské množství udavačů z řad
našich spoluobčanů za protektorátu a po celou
dobu komunismu, po KLDR nejvíce členů komunistické strany v letech 1945–1989 (vypočteno průměrem z počtu obyvatelstva – více než
v SSSR), přičtěme tradiční závist atd. Na těchto
charakterových vlastnostech části spoluobčanů
má ANO postavenou politickou filozofii. Uvidíme,
co z toho na podzim vyleze. Pro další směřování
republiky je to nebezpečná situace, ale věřme,
že nebude zlomová.
Považujete Babiše coby podnikatele za někoho, kdo si zaslouží obdiv? On sám neustále
cituje Tomáše Baťu a zdůrazňuje, kolik firem
zachránil, kolik lidí zaměstnává, kolik zaplatil na odvodech, kolik peněz dává na charitu
apod. Je byznysmen Babiš příklad pracovitého
a úspěšného člověka, nebo, jak o něm řekl Miroslav Kalousek, šizuňk, který využívá kontaktů v politice, dojí stát a okrádá na daních?
Andrej Babiš stvořil velké podnikatelské impérium. Jak se mu to podařilo, ví jen on sám. O velkých podnikatelích se vždy vedou různé řeči
a obyčejně čas ukáže, jak to bylo. S Tomášem
Baťou se nemůže srovnávat žádný z dnešních
podnikatelů, tedy ani Babiš. Po Baťovi zůstal
odkaz, co zůstane po Babišovi, uvidíme.

(redakčně kráceno)
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