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Dopis Josefu Valichrachovi, předsedovi Vinařské 
asociace České republiky

 Petr Bajer předseda Strany soukromníků České republiky | zastupitel Holic | podnikatel

Vážení pánové, jak jsem Vás informoval, Strana soukromníků České republiky 
se bude ucházet o přízeň voličů v podzimních volbách do krajských zastupitel-
stev ve všech 13 krajích. V Praze volby nejsou. Poslal jsem Vám také předběž-
nou informaci o tom, jaké koalice budeme v jednotlivých krajích součástí. Vždy 
se stranami od středu doprava.
Věřím, že čím dál tím více soukromníků a členů jejich rodin si uvědomuje, že 
pokud se má zacházení s naším stavem zlepšit, je nutné, aby soukromníci pro-
sadili volbami do funkcí, kde se o osudu našem i naší země rozhoduje, své 
dobře vybrané zástupce.
Jsem přesvědčen, že toto je dobrá platforma pro naši bližší spolupráci. Stojíme 
o Vaše odborníky, kteří také chápou, že změn můžeme dosáhnout především 
politickou cestou. Garantuji Vám, že Vaši lidé budou vítáni a u jejich jména bude 
vždy napsáno, která vážená soukromnická organizace je nominovala. Nejméně 
v jednom senátním obvodě se také budeme, věřím, že opět úspěšně, ucházet 
o post senátora.
Volby budou 2. a 3. října 2020 a uzávěrka kandidátek je do 28. července 2020 
do 16 hodin. I proto Vás prosím o co nejrychlejší reakci. Musíme udělat vše 
proto, aby nás tato banda nezničila. Snaží se o to velmi usilovně.
S veškerou úctou
 Rudolf Baránek, zakladatel Strany soukromníků České republiky

Jak zamést černá mračna nad živnostníky

Nechci se stavět do pozice, že po bitvě je každý generálem, ale máme proboha 
snad nějaké experty epidemiology, máme snad nějakou rozvědku a zpravodajce 
ze zahraničí, kteří tu situaci museli vidět. Nikdo však nedbal ojedinělých upozor-
nění na vážnost situace. Nebezpečnost situace byla podceněna a bagatelizová-
na i nejvyššími představiteli.
Avšak po vypuknutí této pandemie na našem území se našlo mnoho expertů, 
kteří si troufají předpovídat další vývoj. Dávají rozličná varování, která druhý 
den odvolávají a staví se na druhou stranu. A tak nevíme, jestli se máme chránit 
nebo promořit, jestli budeme mít roušky napořád nebo na 14 dnů, jestli do 
zahraničí vyjedeme za dva roky nebo příští týden. Jistě, záleží to na momentální 
situaci, kterou však nedokáže pár dnů dopředu nikdo ani vypočítat ani odhad-
nout. Z toho pak vyplývají různá protichůdná nelogická rozvolňovací opatření 
dle kultovní hlášky pohádkového krále -
odvolávám, co sem odvolal a slibuji, co sem slíbil.
Bohužel však koronavirus k nám z Číny nepřinesl jen krizi zdravotní, ale také 
drtivou krizi ekonomickou, která dopadla nejhůře na nejmenší podnikatele 
a živnostníky. Prostě lidé, kteří mají jen to, co si vydělají, nesměli podnikat. Pryč 
byl výdělek a zůstali jen náklady. Stát se nějakým způsobem snažil o jakousi 
podporu těchto lidí, ale ta je neúplná, nedostatečná, popřípadě jen pro někoho. 
A její výše je neporovnatelná s ostatními vyspělými státy Evropy.  

V současné době čelí naše země bezprecedentní krizi. A ne-
jen naše země, ale až na malé výjimky vlastně celý svět. 
Zdravotní situace, která měla být po vypuknutí koronaviro-
vé krize v čínském Wu- chanu předvídána a měly být činěny 
příslušné přípravy, vtrhla nejen k nám, jako vichřice.

Tento dopis byl odeslán:

Vážený pan Radomil Bábek – předseda výboru Podnikatelských odborů
Vážený pan Jaroslav Šebek – předseda Asociace soukromého zeměděl-
ství České republiky
Vážený pan Jiří Víšek – předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
Vážený pan Josef Valihrach – předseda Vinařské asociace České repub-
liky
Vážený pan Petr Daněk – předseda Živnostenské komory českých očních 
optiků 
Vážený pán Jiří Rajmon – předseda Profesní komory STK

Další společenstva budou oslovena.
V případě zájmu neorganizovaných jednotlivců podílet se v některém ze 
13 krajů na kandidátce za Stranu soukromníků České republiky v kraj-
ských volbách 2020 napište na email: baranek@soukromnici.cz
Uveďte i Váš telefon a já se Vám obratem ozvu.
Přestaňte prosím pasivně čekat. Zničí nás! Musíme se bránit!

a předsedům dalších organizací
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Mandát je zodpovědnost

 Rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky | člen Rozšířeného 
předsednictva | politický tajemník strany

V pondělí 11. května 2020 došlo k uvolnění 
dalších podnikatelských činností. Toto datum 
je významné také tím, že to bylo 2 měsíce od 
momentu, kdy vláda ČR vyhlášením nouzového 
stavu zastavila provoz statisíců firem. Z hodiny 
na hodinu. 
Následovaly 2 měsíce hrůzu nahánějící psy-
chologické masáže obyvatelstva, soustavného 
lhaní jednotlivých členů vlády, slibování pomoci 
podnikajícím lidem, z nichž hlavně majitelé drob-
ných, malých a středních firem zůstali naprosto 
bezmocní. Po 2 měsících hlavně soukromníci od 
nejdrobnějších po střední poznali na vlastní kůži, 
jaký je rozdíl mezi sliby členů vlády a skutečnos-
tí. Téměř nejde rozeznat, co je lež, mystifikace 
nebo politický kalkul. Jedno je ale jisté a brzká 
budoucnost to potvrdí. Babišova tlupa, tedy vlá-
da České republiky způsobila, že tisíce firem bu-
dovaných i po 30 let, skončí. Mnozí už po uvolně-
ní ani nezačnou, mnozí zkrachují v nadcházející 
hospodářsky složité situaci.
Po zveřejnění mých článků za poslední 2 měsíce 
jsem byl, převážně anonymními pisateli, napa-
den, že podněcuji k zahájení třídního boje. Není 
to pravda. Třídní boj vyvolaný Babišem a spol. už 
delší dobu probíhá a soukromníci jsou likvidová-
ni. Podívejme se na jednotlivé skupiny obyvatel-
stva. Státní, krajští, obecní a další úředníci mají 
plný plat, stejně jako armáda, policie a další. Dů-
chodci zatím dostávají své důchody, i když mnoh-
dy žebrácké, v přesném datu. A protože je Babiš 
ve většině považuje za své nejvěrnější voliče, za 
pár dní se dozvíme, že on jim zařídí další zvýšení 
důchodů. 

Zaměstnanci velkých firem, na které si stát v do-
tacích nedovolí zapomenout, kráceni také nebu-
dou.
Na co vláda nepřijde sama, to jí politicky velmi 
zdatný předseda ČMKOS Josef Středula důrazně 
připomene naznačením, že na Václavské náměstí 
se vejde 200 000 demonstrantů. Nejvíce neza-
městnaných bude postupně z řad zaměstnanců 

drobných, malých a středních firem. Nejhůře ale 
dopadnou mj. ti soukromníci, kteří už nezvlád-
nout začít znovu. Mnohým zůstanou za krkem 
úvěry z podnikání a nebudou je mít z čeho splatit, 
což nikoho nezajímá. V roce 1949 mému dědovi 
bolševici znárodnili obchod s koloniálním zbožím, 
ale zbytek úvěru musel doplatit včetně faktur za 
zboží, které už po znárodnění prodávali oni. Otec 
dopadl stejně. A stejně tak dopadly další tisíce 
soukromníků. Vězení pro dlužníky byla plná. KSČ 
je pro závistivou dělnickou třídu té doby nazva-
la šmelináři a nepřáteli režimu. Schillerové tzv. 
pětadvacítka a podobné dávky jsou pro soukrom-
níky, a nejen pro ně, pouze dávkou v nouzi. A ne 

pomoc na záchranu firmy, kterou Babišova vláda 
zavřela. 8. 5. 2020 ministryně spravedlnosti Be-
nešová svým tradičně primitivním způsobem řek-
la, že soukromníci přece mají nějakou vatu, aby 
přežili. Poraďte mi prosím, jaký výraz mám použít 
místo toho, že je kráva. Asi mně neporadíte, tak 
to raději neřeknu. Jsem přesvědčen, že Babišovi 
a spol. 
nebude vůbec vadit, že značné procento sou-
kromníků zkrachuje. Co nedokázal EET a dalšími 
restrikcemi, to se mu podaří teď. To, že se tak 
ještě letos prudce zvýší nezaměstnanost, tam teď 
tento „velký stratég“ nedohlédne. Předseda sou-
časné vlády, v této pro národ velmi těžké době, 
nám jasně ukázal, že na školení kádrů KSČ a STB 
dával pozor. Dostat lidi psychologickou masáží do 
deprese, lhát, slibovat a soustavně rozdělovat 
společnost. Lépe se mu tak vládne.
Jeho propagandisté teď vydali nový pokyn. Za-
čalo období chlubení. „Krizi jsme zvládli nejlépe 
v Evropě, ostatní země se od nás učí a opisují.“ 
V podtextu zní – obdivujte nás, buďte nám vděčni 
a volte nás. Mně je velmi líto, v jaké situaci je Itá-
lie, Španělsko, USA, Rusko atd. Ale více mě zajímá 
vývoj problému v České republice, a proto se ptám:

a) O kolik méně by bylo v České republice mrt-
vých, nakažených a zkrachovalých lidí, kdyby 
poslanci ANO a KSČM nezamítli 1. 3. 2020 bod 
programu poslance doc. Svobody, který v té době 
upozorňoval na obrovské nebezpečí, které se na 
nás řítí?
b) O kolik méně by bylo v České republice mrt-
vých, nakažených a zkrachovalých lidí, kdyby 
Andrej Babiš více jak týden nešaškoval se jme-
nováním Hamáčka do čela krizového štábu jenom 
proto, aby mu nebyl podřízený? A to v momentě, 
kdy ve skladech státních hmotných rezerv bylo 
10 000 ks roušek, což je spotřeba největší ne-
mocnice v Motole za necelé 2 dny!  

Musíme se bránit. Jinak nás tato tlupa zničí. Jsme připraveni soukromníkům 
právně pomoci. Jak? Žalovat stát dle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
postupem.

 Veškerá podpora k 6. 5. 2020 činila u nás 
pouze 0,4 % HDP.
 Možná, že je to i proto, že drobní podnikatelé jsou 
u nás pro tuto vládu nepříjemným „druhem“, na 
který je potřeba vymýšlet všelijakou šikanu a ni-
koli váženou a nenahraditelnou oporou společnosti 
- střední třídou. Ze všech těch tzv. náhrad pro pod-
nikatele, které jsou na rozdíl od ostatních,  rychlé 
a celkem bez problémů lze jmenovat onu známou 
„pětadvacítku“ tedy 25 000,-Kč a zrušení plateb 
na sociální a zdravotní pojištění za vlastní osobu 
na dobu půl roku. Kdo však se domnívá, že tyto 
finanční prostředky si živnostník, OSVČ nebo říkej-
me mu, jak chceme, ponechá, tak se hluboce mýlí. 
Tyto prostředky musí totiž vložit zpět do podnikání 
na doplatek výplaty mezd svých zaměstnanců, na 
úhradu energií, nájmu atd. a stejně mu to nebude 

stačit. A tak musí do podnikání vrazit další pro-
středky ze svých úspor, pokud nějaké má.  Spousta 
živnostníků mlela už před touto krizí, díky všem 
vládním opatřením, z posledního. A tato krize byla 
posledním hřebíčkem do rakve jejich podnikání.
I když se situace v dubnu dle dostupných dat tro-
chu stabilizovala, v březnu byl počet ukončených 
nebo přerušených živností o 50% vyšší než v před-
chozích letech. Konkrétně o 5 000 více než v roce 
2018 a o více než 3 300 v roce 2019. Dle infor-
mací Plzeňského Prazdroje už neotevře více než 
500 hospod a restaurací, kam tento pivovar zaváží 
svoje pivo. 
Musím zdůraznit ještě dvě věci. A to, že Strana 
soukromníků České republiky v tomto období roz-
hodně nespala a byla aktivní v přístupu k před-
kládaným materiálům této vlády. A druhé to, co je 

nejen ve mně ale i v mnohých dalších. Je to skuteč-
nost, že se tato krize dotkla těch nejsamostatněj-
ších a nejaktivnějších. Mnoho státních zaměstnan-
ců ani netuší, že nějaká ekonomická krize existuje. 
Je velice smutné, že to odnáší pouze tato jedna 
část společnosti, která právě tvoří hodnoty. Možná 
právě pro svou svobodu a soběstačnost.
A na závěr přeci jen trochu optimismu. Věřím všem 
živnostníkům a drobným podnikatelům, že si se 
současnou situací poradí. Jedná se vesměs o pilné 
a pracovité lidi, kteří zapojují i své rodiny do čin-
nosti, která je a jejich zaměstnance nejen živí bez 
ohledu na vynaložený čas, ale je pro ně i oprávně-
nou pýchou a smyslem života. A zároveň věřím, že 
živnostníky a drobný podnikatel již pochopil, že se 
od této vlády výrazné podpory nedočká. A pomůže 
ve volbách tento stav zásadně změnit.
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Začal bych tím nejjednoduším, nejbanálnějším 
a omlouvám se typicky pražským „problémem“. 
Václavské náměstí bude, pokolikáte už, prochá-
zet zásadní rekonstrukcí. Od doby, kdy bylo za 
komunistů Národní muzeum jako součást Václav-
ského náměstí odříznuto, promiňte mi ten výraz, 
debilně dálnicí, se pořád nedaří najít nějakou 
ustálenou koncepci. Jednou jsou to tramvaje ven, 
pak zase tramvaje sem, široké chodníky, úzké 
chodníky, stromy tu a pak zase tam. V posled-
ní koncepci mě zaujala především myšlenka, že 
buřtostánky z Václaváku už navěky zmizí. Asi je 
v tom kus nostalgie, ale buřtostánky vždy k Vác-
laváku patřily, a to již od první republiky. Prošly 

i érou komunismu. To si dobře pamatuji. Když se 
šlo z plesu nebo táhlo z hokeje, byla to „povin-
nost“ se na buřta stavit. Stánky měly totiž tehdy 
jako máloco otevřeno dlouho do noci. Je fakt, že 
po revoluci se to trošku zprofanovalo, a později 
se pak ve stánku jeden česky nedomluvil. O ce-
nách nemluvě. Ale dobře, je to centrum Prahy. 
A myslím, že některé patřily i známé firmě PAR-
KYS. Důvod radních mi však vyrazil dech. Stánky 
dluží na pronájmech městu miliony, proto budou 
jednou provždy zrušeny. Jak jednoduché řešení 
toho, že po léta neumím vybírat nájem ani si jinak 
poradit s neplatiči.
Tak teď už k věcem podstatnějším. Třeba ke 
státnímu rozpočtu. Státní rozpočet vykazuje ke 

konci dubna schodek 93,8 mld.Kč. Kdo se tím 
tak podrobně nezaobírá, řekl by jasně – koro-
navirus a s tím spojené výdaje. Jistě, také. Ale 
pravda je trochu někde jinde. Totiž státní roz-
počet vykazoval již k 28. 2. 2020 schodek výši 
27,4 mld Kč! Tedy v době, kdy se nám „výborně“ 
dařilo a všechno přeci šlo, jak mělo. Již tehdy 
se ukazovalo, že kupování voličů a nepřiměřené 
výdaje ženou tento rozpočet do velkého schod-
ku. Představte si, že by místo tohoto únorového 
schodku byl zůstatek kladný alespoň pár miliard. 
Jak mohla dnešní situace vypadat úplně jinak. 
Mám nyní oprávněný strach, že veškeré chyby 
z rozhazování peněz, ať už z doby koronavirové 
nebo předchozí, se nyní shrnou pod položku – 
živnostníci, OSVČ. A bude se argumentovat tím, 
že vše bylo v pořádku, vše bylo takto plánováno 
a za vše může to, že jsme museli dávat peníze 
(jistě se zdůrazní „naše peníze“) těm potvorám 
živnostníkům. A uvidíte, kolik voličů na to zase 
skočí. Vzpomeňte si pak na tyto řádky. Píšu ten-
to příspěvek dne 5.5. 2020, tedy v den začátku 
Pražského povstání v roce 1945 nebo jak se 
dnes říká Povstání českého lidu. Vždycky v pole-
dne houkaly sirény.
Dneska, aby se nebláznili lidi kvůli koronaviru, 
tak je ticho. K tomuto tématu se vracím kvů-
li událostem okolo odstranění sochy maršála 
Koněva v Dejvicích. Tato doba má tu výhodu 
nebo nevýhodu v tom, že pořád žijí pamětnící 
této doby, popř. jejich děti, na které byl záži-
tek z této doby přenesen. A komu budete vě-
řit? Nějakým novinám, ideologickým knihám 
nebo tomu, co vám říká váš táta. Táta byl přímý 
účastník povstání, konkrétně se účastnil bojů 
v Hrdlořezích Pod Táborem, kde je dodnes ško-
la a ke konci války tam byl německý vojenský 
lazaret a malá posádka. Horda nadšenců šla 
tento lazaret obsadit, když z okna začal ště-
kat kulomet. Pár kluků padlo... Po krátké pře-

střelce vyšli ze školy Němci s bílým praporem. 
Povstalci měli kliku. Trefili velitele a ostatní se 
vzdali.  Byli to řadoví vojáci a taky toho měli 
plné zuby. Pak ze zúčasnil ještě nějakých bojů 
v Hloubětíně a na Žižkově. Tímto vás už nechci 
unavovat. Snad jen ještě tolik. Vždycky mluvil 
o“ hrdinech“, kteří byli zalezlí ve sklepech a po 
skončení války vylezli s páskou RG na rukávech 
a o zbytečně padlých Češích.   

V době koronavirové se děje tolik událostí, že jenom sledovat je a hlavně sle-
dovat neustálé změny, je snad nad možnosti lidské. Pokusím se okomentovat 
pár událostí, které mají něco společného s koronavirem, ale i těch, které s ním 
nemají společného vůbec nic. 

Koronavirové střípky

 c) O kolik méně by bylo v České republice 
mrtvých, nakažených a zkrachovalých lidí, kdy-
by celý březen nevládl v rozdělování ochran-
ných pomůcek takový chaos? Bylo to snad 
proto, že v organizovaném chaosu se lépe kra-
de? Z vyjádření předsedy NKÚ je zřejmé, že se 
kradlo ve velkém…
Svůj článek jsem nazval – mandát je zodpo-
vědnost. Po 17. listopadu 1989 až do 31. 12. 
1992, kdy bylo rozděleno Československo, 
mělo rozhodující slovo federální shromáždění, 

federální vláda a 21členná federální tripartita. 
Senát v té době nebyl. Řešili jsme také násled-
ky „velké pandemie“, což byly pozůstatky 40 
let vlády KSČ a jejich pohunků. A před námi 
stejný problém také nikdo neřešil. Vím, o čem 
mluvím. Byl jsem spoluzakladatelem a místo-
předsedou tripartity. V té době nás ani nena-
padlo, že v budoucnu nám bude vládnout tlupa 
postkomunistů vedená stbákem s podporou 
komunistů a soukromníci, aby nebyli úplně zni-
čeni, budou muset žalovat stát.

Pokud bude 30 let budovaný soukromnický 
stav zničen, doplatí na to i ostatní občané 
České republiky, i když si to teď nepřipouštějí. 
V současnosti nejde už jenom o nás soukrom-
níky, ale je vážně ohrožen demokratický sys-
tém a svoboda nás všech.
Věřím, že zase jednou bude stát v čele České 
republiky garnitura politiků, kterých si budeme 
vážit. Samo to ale nepřijde. Nepodléhejme bez-
naději a braňme se.

 Ing. Ladislav Linek 1. místopředseda Strany soukromníků České republiky | zastupitel MČ 
Praha 15 | OSVČ

A uvidíte, kolik voličů 
se zase na rétoriku 

zaměřenou proti 
živnostníkům chytí
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 A taky o tom, že nebýt Vlasovců a Kultvašra 
(generál Kultvašr Karel, velitel Pražského po-
vstání, který mj. vyjednával s německým velením, 
kdo ho dneska zná, nikde o něm není zmínka) tak 
nás Němci ještě na konci války rozstříleli na srač-
ky. Elitní divize SS se chtěly za každou cenu dostat 
do amerického zajetí. A taky o tom, jak předsunuté 
hlídky US Army byly již 6.5. 1945 na pražském 
předměstí a museli se vrátit. Dohoda totiž zněla 
jinak... Po válce dostal táta nějakou medaili za 

účast v povstání a byla mu zkrácena vojna na po-
lovinu...
Teď k maršálu Koněvovi (vynechávám maďarské 
a jiné poválečné činy), za války si musel „užít“. Nyní 
jsem sledoval velice kvalitní a hlavně objektivní rus-
ký seriál Velká vlastenecká válka. Prostě museli si 
tito vojáci zažít šílené hrůzy. Ale v Praze to bylo 
prostě jinak tady už bylo po všem. 
Tak teď něco veselejšího. Zjistil jsem, asi jako větši-
na občanů nebo alespoň živnostníků této země, že 

se dá žít bez účtenkovky a EET. Účtenkovka už je po 
smrti, i když za ní stát stále platí z peněz daňových 
poplatníků 1 mil. Kč měsíčně po dobu jednoho roku. 
A můžeme jen doufat, že se z kómatu neprobere ani 
EET. Rovněž tak daň z již zdaněných peněz má být 
zrušena. Tedy daň z převodu nemovitosti, po čemž 
naše strana volala léta. No vida a najednou to jde.
No a teď tedy poslední střípek – něco z historie, 
volební leták Československé živnostensko-ob-
chodnické strany středostavovské.

Nejen koronavirus je škodlivý

Životopis

Česká republika má v čele vlády premiéra, které-
ho řeší EK pro střet zájmů v oblasti evropských 
dotací, fiktivního „neovládání“ skupiny 250 růz-
ných podniků pod hlavičkou Agrofertu, a také 
soud v České republice opakovaně má řešit pre-
miéra pro dotační podvod. To vše je odsunuto do 
pozadí se snahou – „ZAPOMEŇTE!“. I když MMR 
má málo co k řešení s postupem proti koronaviru, 
ihned ministryně Dostálové žádá EK o prodlouže-
ní lhůty k vyjádření k závěrům ke střetu zájmů. 
Proč asi? Stejně jako fotografie, na které premi-
ér čte „své propagandistické oslovování svých 
věrných“ z papíru, na jehož rubu je zřejmé, že 
report ministra zdravotnictví „šel“ přes Agrofert. 
Kauza, je smetena ze stolu řečmi premiéra o tom, 
že nemá tiskárnu a tiskne si přes ulici u IMOBY 
(Agrofert). Podobně jako řešení nabídky dané 
Agrofetu ministerskými úředníky.
Vláda pod vedením A. Babiše, nebo dříve s účas-
tí jeho a ANO, systematicky potlačuje soukromé 

podnikání, pokud není ku prospěchu Agrofertu 
(rozuměj Babiše). A tak pod zástěrkou opatře-
ní proti koronaviru či jejich „rozvolňování“ jsme 
svědky, jak zlé může být pro někoho dobré. Mezi 
první otevřené provozovny patří květinářství 
a hobbymarkety. Vždyť Agrofert (rozuměj Babiš) 
má pod křídly podíl v obchodu s květinami a m.j. 
vyrábí hnojiva a osiva prodávaná také v hobby-
marketech, proto je potřeba těmto pomoci. 
V plné nahotě se ukázala neschopnost vlády 
se zajištěním ochranných pomůcek a dezinfek-
cí.  O spolupráci s českými výrobci, podnikateli 
a soukromníky nemá vláda zájem, nebo spoluprá-
ce je brzděna státní byrokracií, zejména z resortu 
ministra Havlíčka. Čeští výrobci by tak mohli in-
vestovat do zaměstnanců, vybavení a rozvíjet se. 
Proto jsou odmítáni a vláda nakupuje předražené 
ochranné pomůcky v Číně (kde má zájmy nejen 
prezident, ale i Babiš) nebo dezinfekce přednost-
ně od Agrofertu (PREOL). Ostatním živnostníků je 

 Ing. Jiří Hojgr místopředseda Strany soukromníků České republiky | předseda strany v Krá-
lovéhradeckém kraji

 Ing. Jarmila Smotlachová soukromý zemědělec | starostka obce Hlavenec | předsedkyně 
Spolku pro obnovu venkova ve Středočeském kraji | číslo 3 na kandidátce ODS s podporou 

Soukromníků za Stranu soukromníků České republiky ve Středočeském kraji

Celý svět v těchto týdnech a dnech bojuje proti pandemii koronaviru, kterým 
jsou napadeny stovky tisíc lidí a který má na svědomí desítky až stovky úmrtí. 
Také v České republice se aktivně spojují lidé v postupu proti tomuto nezvanému 
a škodícímu „hostu“. A jak říká přísloví: „Všechno zlé je pro něco dobré.“ A to 
nejen pro „něco“, ale také pro „někoho“, jak je možné prezentovat na několika 
dále uvedených příkladech.

nabídnuta vládou směšná, výběrová, hodně málo 
řešící pomoc, opět složitě byrokraticky dostupná, 
nebo spíše nedostupná. Zatímco pro zaměstnan-
ce, ale hlavně státní zaměstnance na minister-
stvech, v administrativě a byrokracii, ošetřovné, 
dorovnání mzdy a další náhrady řeší neprodleně 
ministryně financí Schillerová a ministryně práce 
a sociálních věcí Maláčová
Nakonec však alespoň vidíme neschopnost pre-
miéra a jeho odborníků ve vládě v řízení za mi-
mořádných podmínek, zakrývanou tiskovými kon-
ferencemi a prohlášeními ministrů, která vzápětí 
zpochybňuje jiný ministr z druhé vládní strany, 
nebo sám premiér. 
I když jsme svědky silné podpory a pomoci si 
navzájem navzdory konání vlády, musíme být 
velmi ostražití. Proč? Některé kroky vlády i za 
nouzového stavu jsou nezákonné.  Chaotickými 
a zbrklými opatřeními je nadužíváno omezování 
svobody. Pravdivé informace o skutečném stavu 
jsou obráceny proti dotyčnému jeho veřejným 
dehonestováním i ze strany ministra či jiným po-
stihem. Lidé se vyhýbají veřejnému pravdivému 
a kritickému vystoupení, nebo alespoň chtějí být 
kamerou zabíráni za zády a se změnou hlasu.
A tak i v nejednoduché nynější době buďme zdra-
ví, pozorní a chraňme demokracii před oligarchic-
kým a majetnickým přivlastňováním si řízením 
státu a tedy i nás všech.

Narodila jsem se téměř před čtyřiapadesáti lety 
v létě roku 1966 v Plzni do učitelské rodiny. Dět-
ství jsem prožila v obci Dýšina, kde jsem také na-
vštěvovala základní školu. Život na malé vesnici 
s lidovými tradicemi a bohatým společenským ži-
votem mě již jako dítě ovlivnil a formoval pro dal-

ší práci v dospělosti.  Po ukončení povinné školní 
docházky jsem nastoupila ke studiu na Gymnáziu 
Opavská v Plzni. V této době byla mým velkým 
koníčkem botanika, proto jsme se rozhodla k dal-
šímu studiu na Vysoké škole zemědělské v Praze 
– Suchdole. V roce 1989 jsme promovala na fa-

kultě agronomické a v oboru fytotechnika získala 
titul inženýra.
V roce 1991 byl mému manželovi v rámci restitu-
cí navrácen značně zdevastovaný rodinný statek 
v obci Hlavenec, který byl v roce 1952 zabrán 
zemědělským družstvem a celá jeho rodina byla 
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Jdeme do voleb s cílem uzdravit Zlínský kraj

 MUDr. Jaromír Bernátek primář | lídr koalice TRIKOLÓRA – SOUKROMNÍCI – 
NEZÁVISLÍ pro krajské volby ve Zlínském kraji 

Jako lídr koaliční kandidátky chce voličům nabíd-
nout jasnou alternativu vůči současnému lidovec-
kému vedení Zlínského kraje. „Náš kraj postihla 
nemoc politické nezodpovědnosti a velikášství. Chci 
pomoci uzdravit Zlínský kraj z této závažné choroby 
a vrátit do jeho řízení zdravý rozum,“ řekl primář 
MUDr. Jaromír Bernátek, který se bude ucházet 
o podporu voličů jako lídr koalice TRIKOLÓRA – 
SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ. 
„Doposud jsem nebyl členem žádné politické stra-
ny či hnutí, angažoval jsem se pouze jako lékař 
se specializací ve vnitřním lékařství, zejména pak 
v nukleární medicíně. Rovněž pracuji již druhé vo-
lební období jako předseda zlínského Okresního 
sdružení České lékařské komory. Vývoj politických 
událostí ve Zlínském kraji v posledních letech mě 
však přiměl k tomu, že jsem se rozhodl kandidovat 
v letošních krajských volbách a nabídnout občanům 
našeho kraje zřetelnou alternativu vůči současné-
mu, pro mě nepřijatelnému stylu vládnutí. Se svými 
kolegy chceme nabídnout program, který bude po-
staven na zodpovědnosti, transparentnosti a kon-
sensu s odbornou i laickou veřejností,“ řekl primář 
MUDr. Jaromír Benátek.
Jako lékař i primář se v minulosti podílel na vybu-
dování špičkového pracoviště nukleární medicíny 
a PET centra v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve 
Zlíně (KNTB). Nyní šéfuje stejnému oddělení v Ne-
mocnici Kyjov. I proto se chce soustředit především 
na řešení otázek krajského zdravotnictví. 
„Naší prioritou bude okamžité nastartování investic 
do zdravotnictví. Ihned spustíme komplexní moder-
nizaci KNTB v jejím současném areálu a zastavíme 
megalomanský projekt nové nemocnice v Maleno-
vicích, který je po ekonomické i medicínské strán-
ce absolutně nesmyslný. Ukončíme přípravu na 

sloučení všech čtyř okresních nemocnic a posílíme 
kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro všechny 
obyvatele našeho kraje. K tomuto účelu vypracuje-
me novou koncepci krajského zdravotnictví, která 
bude odpovídat současné době a která kraji stále 
chybí. Navrátíme úctu lékařům, sestrám a dalšímu 
zdravotnickému personálu, protože to nejsou budo-
vy, ale právě oni, kdo léčí a zachraňují životy. Vypí-
šeme výběrové řízení na nový management KNTB, 
neboť ten současný dlouhodobě nezvládá řízení 
krajské nemocnice, především pak komunikaci se 
zaměstnanci,“ vyjmenovává hlavní priority primář 
MUDr. Jaromír Bernátek, a dodává: „Pracovat bude-
me rychle, zodpovědně a systematicky, bez chaosu 
a nedomyšlených revolucí.
V kraji máme velké množství schopných odborníků 

a „srdcařů“, opřeme se o jejich zkušenosti i baťov-
ské tradice a novou budoucnost krajského zdravot-
nictví vybudujeme společně s nimi. Každý z nás byl, 
je nebo bude pacientem, proto pro kvalitu a dostup-
nost zdravotní péče uděláme maximum.“ 
Zdravotnictví pochopitelně nebude pro koalici TRI-
KOLÓRA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ jediným 
tématem. „Zlínský kraj musí být i do budoucna 
skvělým místem pro život. K tomu však potřebu-
jeme nejen kvalitní zdravotnictví, ale také fungu-
jící veřejnou dopravu, která bude přepravovat lidi, 
nikoliv pouze prázdné sedačky, bude nutno dobu-
dovat dálnice, opravit silnice, postarat se o dobře 
fungující školství a sociální služby, které se nebudou 
k potřebným a seniorům otáčet zády. Představíme 
program pro mladé rodiny, podporu podnikání i roz-
voj kultury či sportu. Zlínský kraj musí rozumně in-
vestovat, ne dělat zbytečné, nedomyšlené a násilné 
změny, nesmí bořit to, co funguje a vyhazovat tak 
peníze daňových poplatníků z okna. Uděláme vše 
k tomu, aby se i náš kraj co nejdříve vrátil do nor-
málních kolejí a ustál dopady pandemie COVID-19,“ 
dodal primář MUDr. Jaromír Bernátek. 
Primář MUDr. Jaromír Bernátek se narodil v roce 
1967. Převážnou část života prožil v Pozlovicích, 
vystudoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity 
v Brně, 24 let pracoval v KNTB jako lékař, z toho 
sedm let jako primář a poslední dva roky vykonává 
funkci primáře v Nemocnici Kyjov. Má dvě dospělé 
děti, dceru a syna, mezi jeho záliby patří historie 
a sociologie, ale také sebeobrana a sportovní stře-
lectví.
Krajské volby se budou konat letos 2. a 3. října 
2020. Již na začátku dubna společný postup pro le-
tošní volby oznámila trojice stran a hnutí TRIKOLÓ-
RA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ, která podá spo-
lečnou kandidátní listinu. Všechny tři strany a hnutí 
mají v kraji mnohá zastoupení mezi starosty či členy 
městských a obecních zastupitelstev. Soukromníci 
pak mají v dnešním krajském zastupitelstvu dva 
zvolené zástupce. 

nuceně z obce vystěhována. Společně jsme se 
rozhodli statek zrekonstruovat, vybudovat zde 
tradiční rodinnou zelinářskou farmu a hospodařit 
na zemědělské půdě. Tuto zemědělskou farmu 
úspěšně provozujeme a rozvíjíme do dnešní doby.
V roce 2002 jsem poprvé kandidovala do zastu-
pitelstva obce Hlavenec, dvě volební období jsem 
zastávala funkci uvolněné místostarostky obce, 
další tři volební období jsem uvolněnou starost-
kou. Obec Hlavenec se pod naším vedením aktiv-
ně zapojila do celostátní soutěže Vesnice roku, 
v roce 2011 obec získala titul Vesnice Středočes-
kého kraje a zároveň jsme v rámci celé republiky 
získali 2. místo v této prestižní soutěži. Od roku 
2012 se aktivně zapojuji do práce Spolku pro 
obnovu venkova Středočeského kraje. V součas-

né době vykonávám funkci předsedkyně tohoto 
spolku ve Středočeském kraji. Dále jsem členkou 
výkonné rady Místní akční skupiny Vyhlídky, z.s. 
se sídlem v Mělníce.  
Život na venkově se všemi klady i zápory je mi 
velmi blízký, mojí snahou je, aby se vesnice stala 
plnohodnotným bydlištěm pro své trvale žijící ob-
čany, vhodným místem pro rozvoj řemesel a sou-
kromého podnikání, ale i příjemným a upraveným 
prostředím pro aktivní trávení volného času a re-
kreaci. Dále se stále zajímám o životní prostředí 
a úpravy v krajině v souvislosti se suchem a změ-
nami klimatu, o produkci a recyklaci komunálního 
odpadu v obcích a využití odpadu v oběhovém 
hospodářství.
Jsem vdaná a mám tři dospělé děti.

Dlouholetý primář MUDr. Jaromír Bernátek, který je rovněž předsedou Okresního 
sdružení České lékařské komory ve Zlíně, se rozhodl aktivně zapojit do letošních 
krajských voleb. 
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Nicméně z této krize bychom si měli vzít také 
mnohá ponaučení. Za mne potřebujeme přede-
vším důslednou renesanci v následujících třech 
oblastech:

(1) Pandemie odkryla, jak zranitelný je celý 
náš stát. Systém krizového řízení je extrém-
ně zastaralý a naprosto nefunkční v případě 
nových hrozeb, kterým bohužel bude ČR i celý 

svět i v budoucnosti čelit. Je proto zapotřebí se 
znovu vrátit nejen k vlastní hospodářské a po-
travinové soběstačnosti, ale také nastavit nové 
moderní postupy v civilní ochraně, zásobování 
státu strategickými surovinami, výchově dětí 
a mládeže už ve školách apod. V případě, že 
nastane krizová chvíle, není možné sledovat 
personální výměny v čele Ústředního krizového 
štábu nebo složitě řešit, kde vzít roušky. 

(2) Nutnost ihned řešit krizová opatření také 
v plné nahotě odkryla nefunkčnost a zkostna-
tělost Evropské unie, která úplně rezignovala 
na schopnost vzájemné koordinace a společné-
ho řešení nastalé situace. Ukázalo se, že Unie 
umí regulovat zbytečnosti nebo si vynucovat 
sociální či ekologické experimenty, ale neumí 
zafungovat v okamžiku, kdy je to nejvíce třeba. 

(3) A v neposlední řadě věřím, že krize přispěje 
také k renesanci postavení živnostníků a podni-
katelů ve společnosti a ukončení jejich nesmysl-
ného státního buzerování, šmírování a byrokra-
tického zatěžování. Když se bude v naší zemi 
lépe a jednodušeji podnikat, vydělá na tom celá 
společnost. Lidé budou mít práci a stát daně. 
A to je naše velká příležitost pro budoucnost.

O bezúročnou půjčku v rozmezí 500 tisíc až 15 
milionů korun stihlo zažádat 3200 podnikate-
lů. Podle vyjádření Jiřího Jiráska, generálního 
ředitele Českomoravské záruční a rozvojové 
banky (ČMZRB), pro Český rozhlas se zatím 
podařilo vyřídit polovinu žádostí a z nich pouze 
200 kladně.

Na rychlé peníze zaručené státem si sáhl má-
lokdo.
Dvě stě odsouhlasených půjček Seznam Zprá-
vám potvrdil i marketingový ředitel ČMZRB Mi-
chal Pluta. Důvodů, proč schválili jen zlomek 
žádostí, je podle něj hned několik. Například 
žádosti poslaly i velké firmy, pro které úvěr 

nebyl určený. Firmy také chtěly peníze na jiný 
účel, než program povoluje, případně žádaly 
o menší částku než stanovené minimum.
Peníze ale nedostaly ani pražské podniky, 
u nichž se rychle vyčerpala částka, kterou 
mohla banka využít.

Máte půjčku? Nepůjčíme
O podporu žádal i podnikatel Petr Kroužil, 
který stojí za firmou Vítek z Prčice. Provozu-
je například restauraci, pivovar, muzeum rodu 
Vítkovců, ale třeba i lyžařské středisko Kva-
sejovice.
„Žádal jsem před měsícem, možná i měsícem 
a půl.   

Přestože si všichni musíme přiznat, že v současné době prožíváme snad nejhorší 
celosvětovou krizi od dob druhé světové války, jsem rád, že už snad vidíme svět-
lo na konci tunelu. Pandemii se daří krotit, přísná epidemická opatření se pomalu 
začnou rozvolňovat. 

V polovině března mluvil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) 
o rychlé a masivní podpoře podnikatelů. O měsíc a několik dní později se ukazuje, 
že minimálně v případně první vlny půjček z programu COVID podporu získalo 
jen mizivé procento firem, které o pomoc požádaly. Skoro to připomíná sportku, 
v jejímž losování uspějí jen absolutní šťastlivci.

pohledem senátora

Poučení z krize 

Stát slíbil rychlé peníze. Vyřizování úvěrů ale 
připomínalo loterii

 Petr Švihel novinář | Seznam Zprávy

 Ivo Valenta senátor za Stranu soukromníků České republiky | krajský zastupitel 
ve Zlínském kraji | podnikatel



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

7

pan Bedřich Danda

22 510 oslovených podnikatelů

 Reakci jsem dostal jenom telefonicky, když 
jsem se dožadoval nějaké reakce. Dozvěděl 
jsem se, že to nejspíš neprojde, protože mám 
půjčku,“ popisuje Petr Kroužil, podle kterého 
se v rámci neformální odpovědi dozvěděl také 
to, že v podobné situaci není sám. Řada už dří-
ve zadlužených firem podporu neměla dostat.
Podnikatel splácí úvěry, které si vzal kvůli za-
sněžování svahu. Aby zvládl dál platit nutné 
náklady, musel k 1. dubnu propustit zaměst-
nance. „Jediné, co funguje, je obchod s po-
travinami. I když teď láme rekordy, tak nemá 
šanci dohnat ostatní náklady,“ říká Kroužil, 
který odhaduje, že je schopný fungovat ještě 
maximálně tři týdny.
Marketingový ředitel ČMZRB Michal Pluta po-
tvrzuje, že žádosti o úvěr COVID prochází stan-
dardním schvalovacím procesem. Nezamítají se 
automaticky firmy s půjčkou, ale firmy, které 
se vyhodnotí, že není jisté, že zvládnou peníze 
vrátit.
„Posuzujeme schopnost žadatele úvěr splácet. 
Takhle se běžně postupuje. Není to jen o tom, 
že banka chce mít jistotu, že peníze získá 
zpátky. Stejně tak nechceme klienta předlu-
žit,“ vysvětluje Pluta.
Na fakt, že podporu nelze využít na splácení 
jiných úvěrů, banka upozorňuje i na svém webu 
v dokumentu, který odpovídá na nejčastější 
otázky. Stejně tak banka upozorňuje, že žada-
tel musí zdokumentovat svoji bonitu. Není tam 

ale jasně formulované, za jakých podmínek je 
žadatel zamítnut.
„Je to špatně nastavené,“ reaguje podnika-
tel Petr Kroužil, který si jinak chválí přístup 
Ministerstva průmyslu a obchodu. Osobně mu 
e-mailem odpověděl ministr Karel Havlíček. 
I toho se prý Kroužil snažil přesvědčit, ať jsou 
úvěry otevřenější a dají se zajišťovat například 
nemovitostmi soukromých osob.

Praxe neodpovídá podmínkám
Na podporu nedosáhl ani pražský gastropodni-
katel Martin Michalíček. Úvěr mu byl přislíben 
a pak se dozvěděl, že už peníze pro podniky 
v Praze byly vyčerpány a na něj se nedostane.
„Podpora státu se mi zdá jen na papíře. Sna-
hou je slibovat a zároveň hledat kličky, jak ne-
dat ani korunu,“ říká Martin Michalíček, který 
připouští, že i jeho firma má záporný kapitál.
„Nejsem tak geniální a investici sedm milionů 
neumím splatit za tři roky od startu a ještě mít 
tři roky zisk na účtu pro takovéto situace,“ 
naráží Michalíček na to, že bezdlužnost a vy-
rovnaný rozpočet není v praxi samozřejmostí.
Českomoravská záruční a rozvojová banka 
s odkazem na bankovní tajemství odmítá zve-
řejňovat seznam podpořených 200 firem. Za-
tím ale se čtyřmi úspěšnými žadateli natočila 
propagační videa.
Na podporu tak dosáhla strojírenská firma od 
Dvora Králové. „Máme subdodavatele v ob-

lastech zasažených koronavirem, ať už je to 
Itálie nebo Čína. U Číny jsme pocítili prodlení 
v dodávce už začátkem nového roku,“ popisuje 
ve videu jednatelka firmy Bohumíra Horáková, 
proč žádali o úvěr pět milionů korun.
Státní pomoc ale směřovala například i do 
firmy Skanzen Modrá, která provozuje u Uher-
ského Hradiště hotel a turistické atrakce. 
Podnikatelské zaměření je tak podobné jako 
u Petra Kroužila a firmy Vítek z Prčice.
„Nulové tržby a náklady běží dál. Zaměstnance 
jsme ale nepropustili,“ říká v propagaci spo-
lumajitel firmy Skanzen Modrá Josef Hájek. 
K tomu, aby mohli dál platit mzdy, jim má po-
moci úvěr tři miliony korun.
Podpora z prvního programu COVID zamířila 
také do firmy, která dodává gastro zařízení do 
jídelen a hotelů a také do firmy, která po in-
ternetu prodává dárkové předměty. Netrpí tak 
přímo úplným zavřením provozu.
„Drtivá většina našeho zboží je z Číny. Měli 
jsme problém se zbožím. A v tuhle chvíli se kri-
ze přesunula k nám, kde opadla spotřebitelská 
poptávka. Jsme zhruba na 50 procentech obra-
tu, jde o statisíce měsíčně,“ popisuje v propa-
gačním videu Tomáš Čech, jednatel firmy, proč 
o úvěr zkusili požádat a překvapilo je, že jej 
získali.
„Mám z toho radost. Nemyslel jsem si, že to 
vyjde. Zkusili jsme to a vyšlo,“ dodává Čech.
(publikováno se svolením autora)

ANKETA Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR 
K SOUČASNÉMU STAVU PODNIKÁNÍ A PODPORY 

KE COVID 19
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3. Jste schopni uzavřít si úvěr na překlenutí krize?
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5. Myslíte si, že podpora OSVČ od vlády je dostatečná?
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A ti pak nařídili jejich nošení i ostatním lidem. Má 
to však minimálně dvojí efekt, spíše až i trojí, či 
čtverý. Přičemž ten zdravotní, bohužel poněkud 
problematický, je považován za nejdůležitější. Ale 
co ty další efekty?
To, že vládní činitelé předstupují před veřejnost 
a vystupují v médiích v maskách (rouškách nebo 
ústenkách), má totiž zakrýt jejich neupřímné tvá-
ře, zlomyslný úšklebek, zlý škleb, arogantní vý-
raz, výsměch, popřípadě výraz nahlouplý, až úpl-
ně hloupý. Kdo si dnes vybaví mimiku premiéra, 
prezidenta, ministrů či dalších činitelů toho nebo 
onoho resortu? A pokud si ještě někdo vzpome-
ne, vybaví se mu tváře sympatických lidí?
Druhým efektem nošení masek je narušení so-
ciálních vztahů mezi lidmi ve městech, v obcích 
a zásadní poškození mezilidských vztahů a kon-
taktů vůbec. Bez srozumitelné mimiky se každý 
může pod maskou šklebit dle libosti, nemusí se 

nikterak ovládat a může třeba na souseda plazit 
jazyk.
Třetí efekt je ještě nebezpečnější. Člověk s maskou 
je nucen dýchat vydýchaný, tj. odkysličený vzduch. 
Jenže při dýchání takového vzduchu se mozek do-
statečně neokysličuje, hůře funguje, a to znamená, 
že se skoro blbne. A komupak se to asi hodí? Komu 
vyhovují otupělí, hůře myslící a vystrašení lidé? 
A když se k tomu ještě přidá „zákaz shlukování“, 
tak to ani nemohou řádně probrat a uvědomit si to.
A máme tu efekt čtvrtý. Když se dnes jen téměř 
konspirativně scházejí na utajených místech rodiny 
či kamarádi, kdo by mohl uvažovat o demonstra-
cích? Možná i proto se stále odkládá škola. První 
stupeň ještě tak, jen ať matky mohou uhánět do 
práce, ale vyšší stupně či školy vysoké? Jen si po-
čkejte! Jen ať se v mládeži utvrdí, jak je pohodlné 
polehávat doma, před televizí či počítačem. Hlavně 
abyste se někde nepohybovali a ještě snad nezačali 

samostatně myslet! Copak asi přinese taková líheň 
asociálů?
Vystrašené a poslušné je ale třeba také trochu „od-
měnit“, hlavně sliby, ale i občasným přispěním těm, 
kteří jsou postiženi tímto výjimečným, ano, výjimeč-
ným, nikoli nouzovým stavem. Jistě, dotyční budou 
za každý desetitisíc rádi, včetně malých podnikatelů 
a třeba i soukromých zemědělců, ale nejspíš jen má-
lokoho takový příspěvek zaslepí natolik, aby přestal 
vnímat, že dochází k tak strašnému a řízenému 
úpadku společnosti a vzrůstu státního dirigismu, 
tudíž totality.
Nicméně přes zdánlivou úspěšnost existuje pro vlá-
du jisté riziko. Těm zakukleným architektům celo-
společenského úpadku je ještě pořád vidět do očí! 
Pozornému sledovateli neunikne jejich zlý lesk, tu-
post, opojení vlastní mocí a z očí sršící zlomyslnost. 
Nyní už možná píáristé přemýšlejí, jak to navlék-
nout, aby je pohledy nezrazovaly. A řešení? Jedině 
černé brýle! No ale, když se spojí maska a černé 
brýle, nebudou se moci ti mluvící panáci libovolně 
zaměňovat? Pak už by nikdy žádných voleb ani tře-
ba nebylo...
Ale snad to až tak daleko nedojde.

Vážení představitelé výkonné a zákonodárné 
moci,
celá naše společnost má za sebou nelehké ob-
dobí boje s koronavirovou pandemií. Správně by 
mělo být řečeno nejen za sebou, ale i bohužel 
před sebou. Nepatříme mezi ty, kteří se v době 
mimořádné situace dělají „neviditelnými“, aby 
pak následně vystupovali z různými prohlášení-
mi, co mělo být uděláno jinak, zda to či jiné ome-
zení bylo formálně správné či nikoliv.  Po válce 
je každý generálem. Tuto historickou pravdu by-
chom měli mít na paměti, pokud budeme cokoliv 
hodnotit a odsuzovat.
Krizové rozhodování, je krizovým rozhodováním 
proto, že se odehrává v napjaté časové situaci, 
bez potřebných dat k důkladné analýze, ale v si-
tuaci, kdy celá společnost může být vážně a ne-
vratně poškozena. Toto by měli mít všichni hod-
notitelé na paměti a raději své kritické odsudky, 
co kdo udělal špatně mírnit.
Rozhodující je skutečnost, že se snad podařilo 
od občanů České republiky odvrátit, nekontrolo-
vatelný živelný pandemický scénář, který by měl 
bezesporu ničivý dopad na celou naší společnost 
a to ve všech oblastech, a to včetně i té ekono-
mické.

Přes všechny chyby, omyly, administrativní a ko-
munikační nedostatky je potřeba všem, kteří se 
podíleli na udržení současného epidemiologicky 
příznivého stavu PODĚKOVAT.
Na druhou stranu to však neznamená, že bychom 
se neměli z tohoto vývoje poučit a že bychom bez 
ohledu na politické hrátky opozice a koalice ne-
měli racionálně hledat slabiny dosavadní práce. 
Naopak bychom se měli hlavně poučit se z toho, 
co zjevně bylo a je špatně nastaveno.
Jistě oblastí, které si zaslouží fundované zhod-
nocení je jistě mnoho od stavu Státních hmot-
ných rezerv, stav financování kultury, precizace 
pandemických plánů, struktury zdravotnických 
zařízení atd. Doufáme, že v těchto diskusích se 
budou zohledňovat 
zkušenosti, kterými procházíme, názory odbor-
níků, a nikoliv politická ega politiků, politických 
stran a různých více či méně angažovaných hnutí. 
Ostatně to ukáže čas a politická moudrost Vás 
všech.
Dovolte, abychom se zamysleli nad problémem, 
kterým se náš zaměstnavatelský svaz zabývá již 
od svého vzniku, tj. více jak 30 let. Tento problém 
se takřka „v plné nahotě“ ukázal nyní. Kdy vláda 
byla nucena přijmout opatření na podporu OSVČ 

a malých a středních firem. Nebudeme se nyní 
zabývat tím, zda tato opatření byla dostatečné 
či nikoliv, zda byla administrativně náročná či ni-
koliv, zda se minula účinkem či nikoliv, zda byla 
či nebyla zneužita, či nedej bože tento segment 
podpory jaksi jenom „štrejchla“ a využili je pouze 
velcí a silní. (nebo vlivní a silně zadlužení).
Podívejme se na to z jiného úhlu pohledu, a to 
pohledu systémového. Ten je bohužel žalostný. 
Od devadesátých let je ve společnosti vytvářen 
jakýsi mýtus o postavení OSVČ a zaměstnance. 
Kdy je nám předhazováno, že OSVČ platí malé 
odvody a parazituje na zaměstnancích, kdy neod-
vádí daně v takové výši jako zaměstnanci, vyhla-
šují se kampaně konec levné práce zaměstnanců 
apod. Chtěli bychom zde zdůraznit, že plně uzná-
váme skutečnost, že zaměstnanec v jakékoliv 
pozici je vždy v určitém závislém a podřízeném 
vztahu vůči svému zaměstnavateli. Musí tedy 
požívat určité vyšší míry právní ochrany. Právě 
tomu musí sloužit základní pracovně právní před-
pis, a to je Zákoník práce. To, že je jeho vymaha-
telnost nízká, nebo je ji možno obcházet, je věcí 
exekutivy a nastavení právních norem. To není 
vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 
ale věc systémové nefunkčnosti. Tuto skutečnost 

První krok vyšel. K pořádnému vyděšení lidí strachem ze smrti, na základě pra-
podivně poskládaných čísel a statistik, napomohlo, že PR slouhové a marketéři 
přiměli své šéfy nosit masky, tedy ušlechtileji zvané roušky. 

Po maskách černé brýle?

Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR: 
Otevřený dopis vládě ČR, Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR a Senátu Parlamentu ČR

 Josef Duben Asociace soukromého zemědělství ČR | novinář a spisovatel
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by si měli všichni uvědomit.
Je jistě mnohem jednoduší odvádět pozornost, 
jiným směrem, a to systematickému vytváření 
povědomí, že OSVČ jsou jací si noví „vykořisťo-
vatelé“ na které ostatní pracující – (rozuměj za-
městnanci) doplácejí. O tristním postavení OSVČ 
v současném sociálním systému se snad vláda 
i odbory přesvědčily v nutnosti přijímání záchran-
ných opatření na podporu OSVČ
Nebudeme se zabývat zdůvodňováním rizik 
OSVČ, od ručení celým svým majetkem, přes nut-
nost sehnat si sám práci, nemít nárok na dovole-
nou, stravenky, nutnost vedení čím dál složitější 
agendy a administrativní zátěže pro uživení ar-
mády úředníků shromažďujících hromadu často 
nepotřebných byrokratických dat.
Nehodnoťme náklady s tím zbytečně spojené a ri-
zika z často nesmyslných sankcí. Zaměřme se na 
systém: Naši předkové říkávali v jednoduchosti je 
síla. Takže si dovolíme trochu překopat současný 
daňový systém ve vztahu k OSVČ (mimochodem 
nefunkční a zneužitelný).
Předkládáme tedy k diskusi následující schéma, 
které by mělo jednou pro vždy upřesnit   pozici 
zaměstnance a OSVČ.
A) Existují skupiny prací, uvedené v příloze k Na-
řízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění 
kde jsou jednotlivé činnosti a řemesla zařazeny 
do skupin prací. Podle tohoto Nařízení vlády musí 
soukromý sektor respektovat při zařazování za-
městnanců tato doporučení podle kvalifikace 
i délky praxe. Je to zároveň základní předpis, 
podle kterého musí být zaměstnanci ohodnoceni, 
jinak se zaměstnavatel vystavuje sankci ze stra-
ny kontrolních orgánů státní správy.
Jestliže přijmeme úzus, že podnikatel, který v da-
ném oboru podniká, musí mít tu nejvyšší kvalifi-
kaci, která danému předmětu podnikání přísluší, 

Nechť z této, byť hypotetické výše příjmu odvádí 
stejnou výši odvodů sociálního a zdravotního po-
jištění, jako odvádí zaměstnanec, (6,5 % a 4,5 
%). V současné době OSVČ odvádí 29,2 % a 13,5 
% z 50 % vyměřovacího základu.
Tady bychom chtěli podtrhnout, že léty prosazo-
vaný folklor, komentovaný především odborář-
skými předáky, že je zaměstnancům do odvodů 
započítáván i odvod, který za ně odvádí zaměst-
navatel, což není v žádném případě odvod za-
městnance, ale ZAMĚSTNAVATELE. 
B) Tímto krokem se OSVČ bude na stejné úrovni 
odvodů jako zaměstnanec a tudíž by se na něj 
měly vztahovat veškeré další základní benefity, 
jak na zaměstnance. (dovolená, ošetřovné, ne-
mocenská, úrazové pojištění, stravenky, nulová 
karenční doba atd. Stát by se nedostával do pre-
kérní situace jako v současné době koronavirové 
krize, kdy právě OSVČ se staly jednou z nejzrani-
telnějších skupin. Navíc by byli podpořeni stejně 
spravedlivě jako zaměstnanci. Bohužel, až tato 
krize odhalila to, na co jsme řadu let upozorňo-
vali, že OSVĆ a malé a střední firmy, nejen, že 
zaměstnávají řadu zaměstnanců a jejich likvidace 
by se výrazně projevila na růstu nezaměstnanos-
ti. Hlavně také to, že jsou to většinou subjekty, 
které PLATÍ daně na území ČR, čili tvoří nezane-
dbatelný daňový příjem státu.
C) Dalším problémem se stala skupina osob, 
které jsou zaměstnávány na DPP a DPČ. To je 
další kámen úrazu. Najednou zjišťujeme, že stát 
nemá vůbec přehled o těchto osobách, jaké pří-
jmy vlastně mají, kolik různých dohod mají fyzic-
ké osoby uzavřeno. Pro úplnost si dovolujeme 
podotknout, že pro řadu zaměstnanců je výhod-
nější mít více dohod o provedení práce, neboť ty 
nepodléhají evidenci FÚ, ani úřadům OSSZ a tím 
umožňují vesele čerpat i sociální dávky.

Ano, instrument DPČ a DPP je pro krátkodobou 
a operativní výpomoc potřebný. 
Nesmí být však zneužíván jak v sociálním systé-
mu, tak v rámci podnikatelské činnosti. Nechť je 
však každý zaměstnavatel povinen, třeba v rámci 
hlášení o DPH, nebo neplátci DPH v režimu po-
dání DP, předkládat FÚ a jeho cestou OSSZ kolik 
peněz bylo v rámci těchto dohod vyplaceno na 
konkrétní RČ. Zřejmě bychom se spolu s odboráři 
divili, k jakým dochází duplicitám ve zneužívání 
politiky zaměstnanosti a sociálních dávek. 
Uvědomujeme si, že především skutečnosti uve-
dené v bodě A) a B) by logicky vedly k určitému 
výpadku daňových příjmů. Proto si dovolíme přijít 
na závěr s kacířskou myšlenkou.
V rámci zamezení daňových úniků, a to nejen 
u OSVČ, malých a středních firem, ale především 
velkých nadnárodních řetězců, zavést u nich ni-
koliv daň z příjmu, ale DAŇ Z OBRATU, který na 
území ČR vytvoří. Logicky tam, kde je vytvářena 
přidaná hodnota, kde je využívána infrastruktura 
a pracovní potenciál, tam by měl být tento profit 
daněn, ale bez možnosti často umělého navyšo-
vání nákladů.
To je spravedlivé a je měřeno všem stejným 
metrem. Samozřejmě výší obratové daně lze zo-
hlednit OSVČ pracující pouze na částečný úvazek, 
nebo ty, kteří provozují svoji podnikatelskou čin-
nost vedle svého hlavního plnohodnotného za-
městnání, ze kterého odvádějí pojištění. 
K této úvaze nás vedou zkušenosti, našeho nej-
většího zaoceánského spojence, kde je výběr 
daní prioritou nejen státní správy, ale i právních 
norem.
Nemusí platit Czech Republic first, stačí pokud se 
česká ekonomika a daňový systém zbaví balastu.
S pozdravem
 Jiří Víšek, předseda představenstva

Vážení čtenářové.

V příštím čísle měsíčníku Soukromník (10 až 15. června) vám 

představíme lídry Strany soukromníků České republiky ve všech 

13 krajích, v nichž se 2. a 3. října konají volby do krajských 

zastupitelstev. Uvedeme i jejich pořadí na kandidátce. Kromě toho 

přineseme složení koalic – v nichž figurujeme – v jednotlivých 

krajích.

Představím také našeho kandidáta (y) pro senátní volby. Jejich 

první kolo se rovněž koná 2. a 3. října 2020.

 Rudolf Baránek 
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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 ...

inzerce
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www.modra-vlna.cz

partner na kterého je spolehnu

inzerce
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inzerce


