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Jdeme nahoru. Čeká nás ale spousta práce
Krajské koalice se Svobodnými byly krok správným směrem. Preference rostou, je o nás více slyšet. Ale to hlavní,
v podobě obrovské porce práce, je teprve před námi. To říká v rozhovoru předseda Strany soukromníků České republiky Petr Bajer.
Zatím v sedmi krajích jsou podepsány předvolební
koalice se Stranou svobodných občanů. Jak se spolupráce osvědčuje?
Každá spolupráce je o kompromisech. A to platí
i v tomto případě, kdy do toho jdou strany s tak
blízkými programy. Nicméně všem jde o stejnou
věc, tedy získat příležitost k tomu, aby se do vedení kraje vrátil zdravý rozum. V mnoha krajích
již mají hotový program, sestavují se kandidátky
a v krajích je o nás slyšet. To se pak odráží na rostoucích preferencích. Těší nás především výsledky
ve Zlínském kraji, kde by podle březnového výzkumu volilo Svobodné a Soukromníky přes devět
procent lidí. V Pardubickém kraji jsou pak naše
preference 5,2 procenta a ve středních Čechách
je to rovných pět procent. Zajímavý je i výsledek
v Královéhradeckém kraji, kde Svobodní mají 5,6
procenta. V tomto případě byla koalice podepsána
těsně po realizaci výzkumu.
Čekali jste tak rychlý růst preferencí prakticky jen
pár týdnů po uzavření krajských koalic?
Při pohledu zvenčí se to může zdát trochu překvapivé. Ale ve světle toho, kolik práce se již udělalo,
jsou ty výsledky spíše očekávatelné. Pro nás je
důležité, že již nyní, tedy půl roku před volbami,
vysíláme voličům jasný signál – nemusíte se bát,
že by váš hlas propadl. Právě na tyto obavy v minulosti již mnoho menších stran či hnutí, byť s kvalitní kandidátkou a dobrým programem, doplatilo.
Proto jsme si na jaro vytýčili úkol lidi přesvědčit
o tom, že strach není na místě, že volit Svobodné
a Soukromníky má smysl. Rozhodně se ale nesmí-

Petr Bajer,
předseda SsČR

stavět na dobrých základech, které tam mají v podobě aktivních a pracovitých lidí. V našich kampaních prostě nejsou slyšet slova jako bořit či ničit.
Nejsme populisté, vidíme, že něco se již podařilo.
Teď jde o to, abychom nechali to dobré, odstranili
přebytečné a vrátili do regionů dynamiku.

me nechat ukolébat tím, že jdeme nahoru. Naopak,
o to více musíme pracovat. A té práce rozhodně
není a nebude málo.

V sedmi krajích, tedy Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Jihomoravském, Zlínském a Ústeckém jsou uzavřeny koalice
Svobodní a Soukromníci. Jaká je situace v jiných
regionech?
O této platformě jednáme ještě v Libereckém a Plzeňském kraji. V Jihočeském jsme uzavřeli koalici
s hnutím Ženy živnostnice 2014. V Olomouckém,
Moravskoslezském a na Vysočině půjdeme do voleb s největší pravděpodobností samostatně. Nějakou formu podpory od jiných subjektů ale nevylučujeme ani tam. Vždy nám jde o to, abychom nabídli
voličům rozumnou alternativu k politice současných
vládních stran. Aby prostě mohli dát šanci v krajských zastupitelstvech novým lidem, kteří více než
stranickou příslušnost preferují zdravý rozum.

Aktuálně se rozjíždějí kampaně v jednotlivých krajích. Na čem jsou postaveny?
Všude rezonuje slovo SPOLEČNĚ. Společně, tedy
Svobodní a Soukromníci, chceme zvednout kraje,
zlepšit jejich hospodaření a dát jim roli partnera
obcí a jejich obyvatel. Společně, tedy všichni ti, kdo
chtějí zdravé a fungující kraje, které pomáhají…
Navíc děláme pozitivní kampaň. Například ve Zlínském a Pardubickém kraji mluví o tom, že chtějí

V říjnu se konají i volby do Senátu. Jak se do nich
zapojí Soukromníci?
Několik kandidátů jsme již oznámili loni, letos přibyl živnostník Pavel Havlíček, který bude bojovat
v plzeňském obvodu. Jednáme i s dalšími výraznými osobnostmi, v některých obvodech chceme
postavit společné kandidáty s jinými stranami. Vše
je ale v jednání a na další konkrétní jména je ještě
brzy.

Buzerace podnikatelů? Prý to má společenský přínos
Vzpomínáte si ještě na naši satirickou kampaň Vítězný únor 2016? Tehdy jsme, mimo jiné, předávali
na Úřad vlády dopis adresovaný premiérovi. V něm
jsme ho upozorňovali, že kroky jeho vlády jsou
tvrdou ránou především pro všechny živnostníky
a malé podnikatele. A jaká byla reakce? Odpověď
přišla. Sice se zpožděním několika týdnů a navíc
podepsaná náměstkyní premiéra, ale přišla. A je to
zajímavé čtení. Z odpovědi se především dozvídáme, že vláda kontrolní hlášení DPH i EET velmi pečlivě zvážila. Přiznává, že tyto kroky skutečně zvy-

šují administrativní zátěže podnikatelů. Ale prý vše
vyváží významný celospolečenský přínos z vyššího
výběru daní… Jak si to přeložit? Tak, jako většinu
kroků této vlády, třeba takto: přidusíme podnikatele, vybereme více peněz na provoz přebujelého
státního aparátu a to, co zbude, přerozdělíme.
Dále se toho v odpovědi už moc neříká. Snad stojí
za zmínku ještě věta, že vláda o žádném velkém
odporu vůči kontrolnímu hlášení a EET neví, a že
naopak zaznamenala řadu pozitivních ohlasů…
Tady prostě prostor pro rozumnou debatu není.
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Společně najdeme řešení
CO JE NEZBYTNÉ:
ŠKOLSTVÍ MUSÍ PŘEJÍT
DO 21. STOLETÍ

devším posuzování škol ne podle toho, kdo ji zřizuje, ale jaké má výsledky.
Takový je náš první pohled na věc – moderní škola
určitě bude naší prioritou.

JAK TO VYPADÁ TEĎ – Školy se za posledních 250
let příliš nezměnily. Budovy i vybavení jsou sice
moderní, ale duch starých časů zůstal. Příprava nových studijních oborů je komplikovaná, školy nejsou
provázány s praxí a ředitelé ze všeho nejvíce řeší
byrokracii spojenou se standardizací a dalšími povinnostmi.
CO LZE UDĚLAT HNED – Nesvazovat školy a jejich
zřizovatele nutností „trefovat se“ do zavedených
oborů. Doba, a s ní potřeby zaměstnavatelů, se
mění velmi dynamicky, školy na to musí umět reagovat. Povolování nových studijních oborů musí být
jednoduché a rychlé.
CO POTOM – Vytvořit podmínky pro propojování firem a škol. Studující by tak měl status žáka školy
a zároveň smlouvu s konkrétní společností, která
se podílí především na získávání praktických zkušeností. Je ale nezbytné hlídat, aby vlivem tlaku
zaměstnavatelů nedocházelo k přílišné oborové
specializaci. Nutné je i nastavit možnosti pro průběžné další vzdělávání s cílem přizpůsobovat svou
odbornost.
CO JE NUTNÉ ŘEŠIT DLOUHODOBĚ – Uvolňovat
školám ruce. Ředitel musí mít možnost „povýšit“
z úředníka na manažera, hledat kreativní řešení
a spolupracovat s okolím. Stát také musí umožnit
zřizovatelskou pestrost – to v praxi znamená pře-

Zaznělo na facebooku:
Augustin Válek: Tohle nejsou žádné novoty. Za socialismu plně fungovalo učňovské školství a každý
učeň už v třetím ročníku věděl, kde bude pracovat
a co bude dělat ! I já jsem byl nejprve učněm, pak
byla maturita, ovšem v jiném oboru. Když se mne
však někdo zeptá čím jsem, vždy odpovím, mým původním povoláním byl Farmaceutický chemik!

CO JE NEZBYTNÉ:
REDUKOVAT DOTAČNÍ ZLODĚJNU

CO JE NUTNÉ SLEDOVAT DLOUHODOBĚ – Pracovat
na tom, aby stát byl malý. Aby zbytečně nevstupoval
tam, kde ho není potřeba, a nepouštěl se do věcí,
které neumí řešit. O co méně stát peněz „sežere“,
a čím méně vyhází formou dotací z okna, o to méně
musí vybírat od firem a občanů. A přesto může mít
zdroje na pomoc těm, kdo ji skutečně potřebují…
Takový je náš první pohled na věc – zabránění vyhazování peněz z okna bude naší prioritou.

JAK TO VYPADÁ TEĎ – Ekologické kotle, elektromobily, nákup technologií, solární panely, marketing,
festivaly, další zateplování a podobně. S dotacemi
se doslova roztrhl pytel. Prostě to funguje tak, že
když stát něco označí za prioritu, připraví dotační
titul. Co na tom, že řada dotací křiví trh a mnoho
z nich má soudní dohru. Do skutečně systémových
a promyšlených řešení se prostě politici ani státní
mašinerie nehrnou.
CO LZE UDĚLAT HNED – Řídit se tím, že dotace jsou
především zlodějna. Aby je stát mohl poskytovat,
musí nejdříve získat peníze od firem a občanů –
vezme všem a dá jen někomu. Toto přerozdělování
je navíc administrativně a tudíž i finančně náročné.
Takže. Dočasně pozastavit přípravu všech dotačních titulů z národních zdrojů a nevyhlašovat další
výzvy u těch již běžících.
CO POTOM – U všech národních dotací zjistit, zda
jimi podporovaná činnost je skutečně přínosem. Pokud ano, hledat plošnou formu podpory. Například
místo dotací na ekologické kotle podpořit dostupnost ekologických paliv snížením daně. U měkkých
aktivit, jako je například podpora sportování dětí
a mládeže či kulturní akce, pak nahradit systém
grantů přesně danými příspěvky podle počtu zapojených lidí.

Zaznělo na facebooku:
Cyril Cáral: Uvažovat o daňové reformě by bylo
asi dost odvážné, že? Jednoduchý příklad: koupím
si zboží, část ceny, daň bude odvedena místnímu

Horst Lampert: Přijeďte se jen tak náhodou mrknout
k nám do školy a školky. Ve vesnici Neznašov u Týna
nad Vltavou. Vše záleží na lidech, kteří s dětmi pracují. A když jsou takoví jako tady u nás, tak se dětem
ze školy ani nechce domů! Bohužel pro vás jsou školy
a školky jen ve městech, takže někdy na viděnou!
Svatopluk Malý: Myslím, že možnosti toho všeho
existují. Akorát lidi jsou líní. Každý z nich už se může
8 hodin denně vzdělávat, pracovat a spát. Nebo jak
časově si tyto svoje kroky představujete? Ty nové
věci, které chcete zavádět, by se jinak musely dávat
místo něčeho, co by se muselo vypustit.

správci daně, ten dejme tomu třetinu pošle dál státu, dvě třetiny na místní potřeby, no ano, ale to by
přece nešlo!!!
Pavla Šidáková: Nejlepší podvod s dotacemi je
vzdělávací centrum. To se pronajme dům od města
za slušné peníze ba i za 1 korunu a vypracuje se
jakýsi vzdělávací program. Na základě toho se dostanou dotace v milionových částkách a následně
se v budově provozuje hlídací program – placená
školka cca za 8000 na dítě a pár doprovodných
seminářů také s placeným vstupným. Nikdo tam nejezdí škodovkou, PC a telefon je nutností! Upřímně,
mně by se takové podnikání sakra líbilo.
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Deset důvodů proč nás volit – krajské volby


Kraj jako partner

Chceme kraj, který bude pomáhat obcím a jejich občanům, nebude si
hrát na „malou Evropskou unii“, která přerozděluje.



Dynamika a efektivita

Snížíme počet krajských úředníků minimálně o 10 %, odstraníme zbytečnou byrokracii a vrátíme řízení kraje ztracenou dynamiku.



Školy pro děti a učitele

Chceme školy, jejichž absolventi si najdou dobře placenou práci. Chceme školy pro děti a učitele, ne pro tabulky, dotace a projekty. Posílíme
pravomoci ředitelů škol, nebudeme bránit inspirující konkurenci škol.
Firmám umožníme aktivně se podílet na vzdělávání.



Zdravotní péče

Chceme konec diskriminace občanů těch krajů, kde chybí státem financovaná nemocnice. Díky tomu se budou moci kraje soustředit na stabilizaci nemocnic v regionech.



Konec nesmyslných dotací

Zastavíme další zadlužování kraje a více otevřeme krajský rozpočet
veřejnosti. Netransparentní dotace nahradíme přímou a adresnou
podporou, zastavíme krajské sociální inženýrství, zvýšíme kompetence
a odpovědnost příjemců veřejných peněz.



Lepší péče pro seniory

Zvýšíme kvalitu péče o seniory a handicapované. Kromě investic
do krajských zařízení vytvoříme podmínky pro péči v domácím prostředí. Do poskytování sociálních služeb se budou moci zapojit všichni, kdo
splní jasně dané podmínky.



Rozvoj sportu a kultury

Chceme kvalitní sportoviště a motivované trenéry pro naše děti, pomůžeme co nejširšímu rozvoji sportu u dětí a mládeže, pomůžeme ochránit
kulturní dědictví našeho regionu a podpoříme rozvoj místní kultury.



Konkurence v dopravě

Chceme dálnici, lepší silnice a dopravní spoje pro cesty do škol, za prací i pro rozvoj cestovního ruchu. Vytvoříme podmínky pro konkurenci
v linkové dopravě.



Bezpečnost pro všechny

Chceme bezpečný život v našem kraji, ve kterém se budeme umět
uchránit před živelními pohromami, kriminálními živly i ilegálními
migranty.



Podporujme místní

Chceme lepší podmínky pro malé zemědělce, vinaře, lokální producenty a drobné podnikatele, kteří budou vytvářet nová, stabilní a dobře
placená pracovní místa pro občany našeho kraje.

Pardubický kraj: Jdeme mezi vás
Vláda chystá spoustu nesmyslných regulací, shodli se Svobodní a Soukromníci.
Kulatý stůl na téma Co na nás vláda chystá a Jak se můžeme bránit, se uskutečnil v pardubické restauraci Philadelphia.
Elektronická evidence tržeb, zákaz prodeje o svátcích, kontrolní hlášení DPH, zákaz kouření v restauracích a další
vládní regulace podnikatelů a zaměstnanců jsou trnem v oku velké části veřejnosti. Jak se těmto nesmyslům bránit?
Na to odpovídali řečníci jednoznačně. Volit kandidáty, kteří mají respekt k soukromému vlastnictví a svobodě člověka.
„Těší nás zájem veřejnosti o tato témata a naše názory. Jde vidět, že jsou lidé
z politiky vlády velice zklamaní. Nabíjí nás to energií do blížících se krajských
voleb, kde voliči mohou ukázat vládě, co si o její politice myslí,“ řekl místostarosta Holic a předseda Strany soukromníků ČR Petr Bajer, který byl jedním
z řečníků. „Domnívám se, že dobrý stát respektuje svobodu člověka a soukromé vlastnictví. Tato vláda však dělá naprostý opak a tomu je třeba se postavit,“ sdělil zastupitel Chrudimi a člen širšího vedení Svobodných Josef Káles.
O často absurdních regulacích v oblasti stravovacích zařízení mluvil majitel
pražského hotelu Ladislav Linek. Pardubický výrobce perníku Pavel Janoš
zmínil zatěžující elektronickou evidenci tržeb, která vstoupí v platnost. Nedokáže si představit, jak bude fungovat v praxi například na pardubických trzích. Řečníky doplnil i ekonomický publicista Radim Smetka. Představil řešení, jak lidem ušetřit čas, nenutit je stát fronty na úřadech a omezit byrokracii.
Svobodní a Soukromníci kandidují společně v krajských volbách v Pardubickém kraji. Podle aktuálního průzkumu agentury Sanep jejich preference rostou a nyní mají 5,2 %.
Další setkání jsou naplánovaná 11. 5. 2016 v Ústí nad Orlicí, 25. 5. 2016
ve Svitavách, 8. 6. 2016 v Hlinsku a 15. 6. 2016 ve Vysokém Mýtě.
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