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Petr Bajer: Testování Ondráčkem
nevyšlo. Babiš a komunisté
dostali přes prsty

Vážené dámy a pánové, už téměř 3 roky
vám pravidelně zasíláme měsíčník Strany
soukromníků České republiky, který měl
doposud v záhlaví Všichni jsme soukromníci.cz
Určitě se shodneme, že přesné informace
jsou v dnešní době masové mediální manipulace velmi důležité. Důležité jsou mimo
jiné proto, aby se určitá skupina lidí mohla
spolehnout na pravdivost informací, které se týkají například jejich podnikání teď
nebo do budoucna. A protože jsme stavovská politická strana, tak potřebujeme
nejen mezi naše členy „dostat“ informace, jak politicky smýšlíme a co chystáme.
Vaše reakce jsou následně pro nás důležité
a poučné. Navíc v říjnu 2018 budou komunální a senátní volby a na jaře 2019 volby
do Evropského parlamentu. Proto jsme se
rozhodli k následujícím krokům:
• Měsíčník dostal třídní název Soukromník,
ať je všem od první vteřiny jasné, o co jde
a že se za svůj „úděl“ nestydíme.
• V záhlaví je napsáno, že je to měsíčník
Strany soukromníků České republiky.
Ať je jasno.
• Určitý prostor bude vymezen pro informace z jednotlivých krajských organizací
Strany soukromníků České republiky.
• Záměrem je také vytvořit určitý prostor
pro pravidelné informace ze senátu
a parlamentu.
• Dalším záměrem je také poskytnout určitý prostor pro organizace, se kterými
jsme připravovali demonstraci 25. února
2018.
• A dalším záměrem je také poskytnout
prostor pro vaše reakce, pokud je budete
chtít zveřejnit.
• Chceme také dát prostor komunálním politikům zvoleným za Stranu soukromníků
České republiky.
• Tvoří se redakční rada.

V pondělí 5. března se pak Václavské náměstí
znovu plní – tentokrát je důvodem snaha instalovat do funkce šéfa komise Generální inspekce
bezpečnostních sborů bývalého příslušníka Pohotovostního pluku SNB a komunisty Zdeňka
Ondráčka.
„Andrej Babiš a komunisté si chtěli otestovat,
kam až mohou zajít, co naše společnost snese. Naštěstí dostali přes prsty,“ říká k dění, jež
v nedávno hýbalo celou zemí, předseda Strany
soukromníků České republiky Petr Bajer.

Měsíčník je v současnosti posílán na cca
2 000 emailových adres. Někteří říkáte,
že to dále rozesíláte přátelům a známým.
Jen na nás všech bude záležet, kolik lidí se
k informacím dostane a kolik si jich vezme
stavovský měsíční za svůj.
Uvidíme.

Rudolf Baránek,

politický tajemník strany

Pondělní, narychlo svolaná demonstrace, měla
velký ohlas. Mezi účastníky bylo i hodně členů
Strany soukromníků České republiky. Jaké jsou
podle vás důvody tak vysoké účasti?
Babiš a komunisté už to prostě přehnali. Chtěli
si otestovat, kam až ve snahách vytvořit podmínky pro vznik vlády, z které budou mít obě
uskupení prospěch, mohou zajít. Jenže když Andrej Babiš viděl, jakou nevoli to vyvolalo, sám

Neděle 25. února 2018. Lidé nejen na Václavském náměstí demonstrují za svobodu a demokracii a svobodné podnikání.

obrátil. Testování jasně ukázalo, že na návrat
starých manýrů ještě naše společnost, naštěstí, připravena není a doufám, že nikdy nebude.
Na náměstích mnoha měst dostali aktéři tohoto
politického obchodu jasně přes prsty.
Už je jasné, že Zdeněk Ondráček předsedou komise pro GIBS nebude. Je to vítězství?
Určitě ano. Ale podle mě tady vůbec nejde o samotného Zdeňka Ondráčka.
Pro mě je daleko horší, jak se bezmála tři desítky let po listopadu 1989, komunisté vehementně domáhají vlivu. Je to o to horší, že nejblíže k tomu reálně opravdu něco získat mají
v okamžiku, kdy pro ně volby do Poslanecké
sněmovny dopadly úplně nejhůře – vzhledem
k předchozím výsledkům lze dokonce mluvit
o debaklu. Podle nás naší zemi škodí nejen
reálná politika Andreje Babiše, ale i to, jakým
způsobem se chce k moci dostat.

pokračování na str. 2
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Petr Bajer: Testování Ondráčkem
nevyšlo. Babiš a komunisté
dostali přes prsty
Babišova
vlajková loď
uvízla na mělčině
Vlajková loď někdejšího ministra financí
a současného premiéra v demisi uvázla na mělčině. Dnes měla přijít další vlna
elektronické evidence tržeb, naštěstí se
tak díky Ústavnímu soudu nestalo. Naopak
– povinnost se nově nevztahuje například
na platbu kartou. Dochází tak k paradoxu
– opatření, které podle jeho propagátorů
mělo narovnat podnikatelské prostředí,
nyní výrazně diskriminuje ty podnikatele,
kteří už v systému fungují. Jak z toho ven?
Podle nás nemá smysl zákon upravovat,
hledat další výjimky a nápravná opatření,
ale prostě a jednoduše celou loď jménem
EET poslat ke dnu…

Příběh KSČM.
Jak se odrazit
ode dna

dokončení ze str. 1
Soukromníci, spolu s dalšími dvěma desítkami
stavovských a občanských organizací, pořádali
demonstraci na Václavském náměstí také 25.
února…
Chtěli jsme upozornit na to, že svoboda, demokracie a svobodné podnikání jsou ohroženy.
Načasování i forma akce byla symbolická – demonstrace v den 70. výročí jednoho z nejhor-

ších dnů naší novodobé historie. Občas jsme
na naši adresu slyšeli, že přeháníme, že žádný návrat starých časů nehrozí. Teď už mnozí
z nich mění názor.
Obě demonstrace jasně ukazují, že má smysl
se hlasitě ozvat, když se vám něco nelíbí. Jen
sedět a doufat, že po dalších volbách bude líp,
není řešení. I na to doplatili naši předci právě
před 70 lety…

Jako za starých časů
Nikdo by asi netipoval, třeba v roce 1994, že se vrátí na Václavské náměstí demonstrace proti KSČ, StB či SNB. Bohužel, je to tady.
Jen se k nim dnes ještě přidalo hnutí ANO, jeho
guru a prezident Zeman. Václavské náměstí
5. 3. 2018 ve večerních hodinách bylo plné
od Vodičkovy ulice až na Můstek. Zkušeným
odhadem tak 15 000 lidí. I když to byla akce
svolaná narychlo, Soukromníci se zde určitě
neztratili a byli se svými transparenty dobře
vidět. A to i v televizi, v internetových médiích
i na sociálních sítích. A atmosféra byla hodně
podobná té v listopadu 1989. Hesla provolávaná i na transparentech byla jak vtipná, tak

i pravdivá. A hlavně plně vystihovala současnou realitu. Myslím, že podnětem či roznětkou
k zamyšlení nad tou hrůzou, která se tady teď
děje, byla i naše demonstrace dne 25. 2. 2018
na tomtéž náměstí u koně.
Po vyjádření prezidentské kanceláře, že demonstrace se zúčastnili jen neúspěšní prezidentští kandidáti a jejich pacholci, mi na Václaváku chybělo jedno heslo: Ovčáček je...

Ladislav Linek,

1. místopředseda Soukromníků

Psal se rok 2002. Komunisté zažívali zlaté
porevoluční časy. V parlamentních volbách
získali takřka pětinu hlasů, což jim vyneslo
41 mandátů. Stali se třetí nejsilnější stranou, která se navíc mohla opřít o členskou
základnu přes 100 000 straníků. Přesto to
nestačilo, komunisté z těchto velmi slibně
znějících čísel mnoho reálného vlivu nevytěžili. V dalších volbách už bylo hůře, volební
zisky i počty členů měly převážně klesající
tendencí. A pak přišlo loňské dno – necelých osm procent a 15 poslaneckých křesel.
Dobrá zpráva pro všechny, kdo mají paměť,
dalo by se říct. Ale ouha, doba se trochu
změnila. Zoufalá snaha hnutí ANO sehnat
podporu kdekoliv a od kohokoliv znamená,
že loňských osm procent je mnohem více,
než pětina z roku 2002… Tomu se říká odrazit se ode dna. Tak si hlavně pamatujme,
kdo jim tu šanci nabízí.
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Informace pro naše hospodské, majitele barů,
hotelů, ale nejen pro ně
Z jednání s některými poslanci ze společného parlamentního klubu ODS/Soukromníci, které proběhlo v únoru v Poslanecké sněmovně si dovolujeme uvést
následující řádky.

Protikuřácký zákon
Dohodl jsem se s panem poslancem Markem
Bendou, že vám „pustím“ ze zákulisí vyjednávání následující informace. Jak ode mne víte,
návrh novely je poslanecká iniciativa pana Marka Bendy ze společného parlamentního klubu,
pro který postupně získal podpisy poslanců z 8
parlamentních klubů. Zatím pouze KDU-ČSL se
nepřidala. V tomto případě je postup následující. Z parlamentu je poslanecká iniciativa zaslána na posouzení vládě, která na to má 30 dní.
Obyčejně z vlády přijde zamítavé stanovisko,
což není v tomto případě rozhodující. Nyní má
vláda termín do příštího týdne.
Je tedy téměř jisté, že Poslanecká sněmovna začne novelu zákona projednávat na další
schůzi 10. dubna 2018 v této podobě.
Hlavní principy navrhované úpravy:
• Povolit v restauracích, na sportovištích i kulturních zařízeních zřízení kuřáren podle sněmovnou již jednou odsouhlaseného návrhu.

Max. 30 % plochy, vlastní odvětrávání, bez
obsluhy a se zákazem vstupu osob mladších
18 let.
• V případě provozoven do 80 m 2 bez podávání
jídla a s licencí na prodej alkoholu (výčepy
a bary) ponechat na rozhodnutí vlastníka,
zda půjde o kuřácký nebo nekuřácký prostor.
• Osvobodit od zákazu pergoly a jen zastřešené předzahrádky.
• Vypustit odpovědnost za prodej alkoholického nápoje osobě, která by posléze mohla
vykonávat činnost ohrožující zdraví lidí či poškodit majetek.
Na závěr jednu perličku. Marek Benda, do nedávné doby silný kuřák, přešel po nemoci
na elektronickou cigaretu.
Ještě štěstí, že mu tato změna nevzala elán
do boje o novelu. Mám oprávnění vám vzkázat,
že je značná šance na to, že novela projde.
Považuji to i za kus politického úspěchu Strany
soukromníků České republiky. Jsem také pře-

svědčen, že tento náš počin výrazně přispěje
k záchraně mnoha hospod hlavně na vesnici
a v malých městech. V zimě také zmizí z před
hospod hloučky zmrzlých kuřáků.
A v neposlední řadě se zase obnoví po staletí
praktikované schůzky sousedů, kamarádů, obchodníků atd. Život začne být alespoň v tomto
případě opět normální.
Novela zákona o EET
Na úplný úvod chci zopakovat, že Strana soukromníků České republiky je od úplného začátku ostře proti elektronické evidenci tržeb. Považujeme tento šmírovací zákon za zbytečný,
za likvidační, který navíc i pro občany zdražuje
zboží i služby.
Tím, že Andrej Babiš s pomocí ČSSD a KDU-ČSL
přijetí zákona protlačil a byly spuštěny 2 jeho
etapy ze 4 plánovaných, museli jsme změnit
taktiku.
Podíleli jsme se na přesvědčování poslanců,
aby podali ústavní stížnost. To se podařilo
a Ústavní soud zakázal spuštění 3 a 4 vlny
v této podobě. Další naší snahou ve společném parlamentním klubu ODS/Soukromníci je
prosadit, aby EET nemuseli zavádět živnostníci
s ročním obratem do 1 mil. Kč.
Jedná se přibližně o 70 000 soukromníků. Novela byla po několikahodinovém tvrdém střetu
propuštěna do 2. čtení.
Opět opakuji, že ti soukromníci, kteří museli
zavést EET v 1. nebo 2. etapě, jsou velmi znevýhodněni. Ale viník tohoto znevýhodňování se
jmenuje Andrej Babiš s podporou ČSSD a KDU-ČSL. Soukromníci si musí sáhnout do svědomí,
jestli k tomu sami nepřispěli, alespoň někteří,
tím, že mu dali hlas v roce 2013 nebo dokonce
2017. Pomocníky z řad podnikatelů má. Jmenují se Karel Havlíček, Zdeněk Juračka, Nováková a do nedávna i Vladimír Dlouhý.
My vám garantujeme, že Strana soukromníků České republiky se s ním nikdy nezašpiní.
A pevně věříme, že i vy přispějete k jeho porážce a vytlačení ze scény.
Rudolf Baránek

Diplomatického zástupce Ruské federace Miloše
Zemana za velezradu vyhostit nemůžeme
Stanovisko Strany soukromníků České republiky k současné politické
situaci v zemi:
Systematické pokusy o rozklad zahraniční politiky státu a poškozování
obrazu České republiky v očích našich spojenců. Miloš Zeman stále dokazuje, že má k Ruské federaci nebezpečně vřelý vztah a prozápadní

orientaci České republiky velmi často zcela ignoruje. Jeho poslední kousek, spočívající v pověření BIS pátráním po existenci nervového plynu
„novičok“ na území České republiky, dokazuje, že současný prezident je
schopen jít i proti zájmům státu, v jehož čele stojí. Škoda, že jej nemůžeme vyhostit stejně jako ruské diplomaty.
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Připravujeme trestní oznámení kvůli zajišťovacím
příkazům
Musím ocenit, že jsme byli konečně
Českou televizí přizváni do debaty. Třebaže do tohoto pořadu, i když je to spíš
formát „pavlačového hádání“, kde se
nedá dokončit argumentace myšlenky,
protože diskutujících je příliš.
Samotné pozvání Soukromníků ale pro nás znamená, že už nás vnímají i celostátní média jako jedny
z nejhlavnějších odpůrců EET v České republice. To
byl i důvod, proč jsme pozvání přijali – hájíme ty
nejmenší, kteří nemají zastání a na které nejvíce
EET dopadá. Věděli jsme, do čeho jdeme, ale tento
formát je opravdu špatný. Šest diskutujících a rádoby reagujících za stolky a kolem dvaceti dalších
v publiku, kteří dostávají také hodně prostoru, je
prostě moc. V takovém počtu se jen stěží dá vyjádřit alespoň základní teze a doargumentovat je,
navíc, když nedostanete možnost reagovat.
Skoroministryně“ financí dostala možnost reagovat na moji argumentaci, ale já už jí odpovědět
nemohl. Ani dalším protiřečníkům. Nemohl jsem
tak oponovat ani panu Jurečkovi, který nejenže
zastupuje, mimo jiné, výrobce a prodejce zařízení
potřebných pro fungování EET, ale zároveň řetězec
COOP. Sám alespoň potvrdil, že COOP může jako
řetězec z prodejen ve větších městech dotovat
provoz malých vesnických potravin, ale jak může
svůj obchůdek dotovat někdo, kdo jiný zdroj příjmů
nemá, je stále více a více zatěžován byrokracií, až
to nakonec vzdá a prodejnu zavře.
Paní Schillerová na mě vytáhla grafy a tabulky,
když jsem na dotaz moderátorky naznačil jednu
z mnoha možností, jak mohou nepoctivci mohou
obcházet EET. Tedy tím, že když nechá kupující
účtenku na pultě, tuto platbu jednoduše stornují, sníží si tím nejen obrat, ale hlavně nepřiznají
z prodeje zisk. Je jasné, že pro případ pozdější
reklamace si zákazníci účtenky berou, ale vím
z praxe, že při nákupu drobnějších věcí, potravin
nebo drogerie, tam prostě doklady o koupi zůstávají. Paní „skoroministryně“ se vrhla na hru s čísly
a jako hlavní argument uváděla úspěšnost loterijní
hry „účtenkovka“ Už jsem nemohl namítnout, že
známe mnoho lidí, kteří obcházejí každý den prodejny a mámí z prodavačů účtenky, aby si je mohli
přihlásit do loterie. Každý den totiž mohou poslat
z každého obchodu jednu, takže o nějaké masivní
podpoře hry nelze zdaleka hovořit.
My jsme jako Soukromníci jednoznačně pro absolutní zrušení EET v plném rozsahu a návrat k předchozím zvyklostem. Místo šikanujících kontrol kvůli
EET mohou úředníci dál vykonávat běžné kontroly,
jako tomu bylo dřív. Těch osmdesát tisíc kontrol
kvůli EET ať klidně provedou na místě v provozovnách, jestli každý dodržuje zákony, s tím problém
nemáme.
Nedostal jsem se v debatě k tomu, abych paní ministryni v demisi upozornil, že Strana soukromníků
ČR připravuje trestní oznámení kvůli zajišťovacím
příkazům. Tady nese jednoznačnou zodpověd-

nost nejen šéf Finanční správy Martin Janeček,
ale i paní Schillerová. Obstavením účtů firmám
a zajištěním jejich majetku, i podle soudů dochází
často protiprávním aktům. Následkem toho došlo
k přímé likvidaci firem, jejichž majitelé se dlouhé
měsíce nemohli dostat k finančním prostředkům,
nutným pro fungování firem, a navíc majitele musely tyto excesy poznamenat psychicky, morálně...
Žádná omluva ze strany státu, žádná satisfakce.
Každý podnikatel je zodpovědný za sebemenší pochybení, tak proč by to nemělo platit i pro úředníky, případně čelní představitele ministerstev, kteří
žádnou zodpovědnost z činů svých podřízených
nevyvozují. Je otázkou, zda v některých případech
se nejedná o objednávku konkurence.
K údajnému narovnání podnikatelského prostředí
a zvýšení výběru daní, kterými se paní Schillerová stále ohání, jen pár vět. Tam, kde EET platí, se
výběr daní zvýšil o 3,4 procenta. V oborech, kde
ještě není EET zavedeno je to však o 9,7 procenta. Tedy skoro třikrát více. To jsou oficiální čísla
Generálního finančního ředitelství. Ptáte se, jak
je to možné? Jednoduše proto, že počet daňových plátců majících EET se dílem kvůli krachům,
dílem kvůli vyšším cenám a menším tržbám prostě
snižuje. Nárůst o více než devět procent u oborů
nepodléhajících EET se dá vysvětlit nárůstem HDP
a zlepšující se ekonomikou a růstem cen.
Jak se podle mého narovnává podnikatelské prostředí? Zhola nijak. Pokud se odkládá, či ruší čas
zavádění dalších etap zavedení EET, vymýšlejí se
různé výjimky, tak pouze dochází k pokřivení jistot
v podnikatelském prostředí, rozhodně ne naopak.
Navíc je to důkazem, že tento zákon byl špatně až
amatérsky připraven, bez hlubší analýzy důsledků
a je k ničemu. Opět jeden příklad. Budou mít stejné
podmínky pro podnikání například menší kamenný
obchůdek a vedle stojící trhovec? Pokud by EET
nemusel mít neplátce DPH s obratem do milionu
korun a jeho kolega plátce DPH ano, tak jaký je
mezi nimi rozdíl? To je podpora středního a drobného podnikání? Já si ji představuji jinak.

O co tedy vlastně jde – závěrem
V únoru bylo v České republice bez práce 281 tisíc
lidí, což je v únoru nejméně od roku 1997. Většina
z nich už ale pracovat ani nechce. Ty největší firmy,
rostoucí díky obrovským sumám čerpaných dotací,
se rychle rozvíjejí a narážejí při tom na obrovský
problém s nedostatkem zaměstnanců (napadá vás
například Agrofert?). Proto shánějí zaměstnance,
jak mohou, často je i přeplácejí, často je musejí
hledat v zahraničí. Likvidací soukromě podnikajících osob se jejich problém může vyřešit. Zkrachovalí podnikatelé se vrátí do továren, k pásům.
Ztratí tu krásnou možnost si rozhodovat sami
o sobě. To jsme chtěli?
Petr Bajer
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STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Rakousko je
poslední oázou
zdravého
rozumu
Nikdo z nás nepochybuje o negativním vlivu kouření na lidské zdraví. Nikdo z nás,
demokraticky smýšlejících, však také nepochybuje o posvátnosti soukromého vlastnictví. Za naprosto nepřijatelný tak i nadále považujeme stav, kdy stát znemožňuje
provozovat kuřácký podnik. Velmi často
se naše politické špičky zaklínají příklady
funkčních a racionálních modelů zákonných opatření u našich sousedů. Tady jeden máme. Vlastník nemovitosti musí mít
možnost rozhodnout, zda bude provozovat
kuřácký či nekuřácký podnik.

