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Lídr Josef Valihrach: Přebujelou
byrokracii musíme porazit

Vážení čtenáři pátého
čísla Soukromníka
v roce 2019
Dnes je přesně 7 dnů do konání voleb do
Evropského parlamentu. Je za námi již
větší část předvolební kampaně, ta kratší,
ale o to intenzivnější je před námi. Mnohé
o koalici Strany soukromníků České republiky a Nezávislých s podporou Občanské
demokratické aliance a profesních společenstev již bylo řečeno či napsáno. Jedno
je však nutné stále opakovat. Podařilo se
nám v této koalici sjednotit stavovskou
Stranu soukromníků ČR, občanské strany
Nezávislé a ODA a deset odborných profesních společenstev. Již toto je obrovský
úspěch. Kladem je i velké množství aktivních členů jmenovaných organizací. Spojenectví v této koalici je vnímáno pozitivně
i voliči v ČR, proto jsme se již objevili v několika nezávislých volebních průzkumech.
Nesmíme však polevit. Nyní je nutné aktivizovat nejen všechny kandidáty, ale i členy a sympatizanty jmenovaných uskupení
i všechny rodinné příslušníky. Prostě je
nutné všechny, kdo s námi sympatizují,
přesvědčit k tomu, aby si našli chvíli času,
do volebních místností zašli a do volebních
uren vhodili naši kandidátku č. 36.
Mnoho občanů se mě ptá, co v těchto volbách pro Soukromníky považuji za úspěch.
Odpovídám, že úspěchem by byl výsledek
nad 1% a samozřejmě maximálním úspěchem by byl výsledek nad 5% zajišťující
účast někoho z našich kandidátů v EP.

pokračování na str. 2

Pochází ze slavné vinařské rodiny, a i přes svůj mladý věk je dnes uznávaným odborníkem evropského významu. Mluví třemi světovými jazyky
a jako patriot dělá moravským vinařům reklamu po celém světě. Josef
Valihrach ml. však zároveň tvrdě kritizuje bobtnající byrokracii, současnou kondici Evropské unie i nepovedenou novelu vinařského zákona.
Poslední roky se daří moravským a českým vinařům produkovat skvělé víno, které boduje také ve
světových soutěžích. Může za to jen slunce, půda
nebo se moravští vinaři zdokonalili ve výrobě vína?
Z úspěchů moravského vinařství mám velkou radost.
Jde o kombinaci všech faktorů. Většina posledních
ročníků byla naštěstí příznivá, což je velmi důležité, protože z podprůměrného materiálu jen těžko
uděláte excelentní víno. Osobně největší rozdíl vidím v péči o vinice, a právě ve zdokonalení práce
ve sklepě. Vinařství jako celek udělalo za poslední
roky obrovský skok dopředu. Je to hodně o změně
přístupu a o větším důrazu na kvalitu. I kultura vína
se u nás hodně zvedla. Ocenění z mezinárodních
soutěží to všechno podtrhují.
Mají moravští a čeští vinaři na to, udržet se na špici
i v této těžké zahraniční konkurenci?
Rozhodně. Naopak zde vidím velkou příležitost.
Naše bílá vína jsou už dlouhodobě uznávána, ale
díky pečlivé práci a měnícím se podmínkám se začíná mezinárodně dařit i našim červeným. Navíc jsem
přesvědčen, že jsme ještě nedosáhli maxima našeho potenciálu.
Na co by měli naši vinaři vsadit především, aby se
přeci jen odlišili od italských, francouzských nebo
např. chilských vín?
Měli bychom pokračovat ve tvrdé a poctivé práci.
Víno vyžaduje úctu a pokoru a jde o běh na velmi
dlouhou trať. Poprvé od revoluce začínáme sbírat
plody tohoto úsilí a jsme na dobré cestě. Samozřejmě, že se máme od výše zmíněných vinařských velmocí stále co učit, ale naším cílem nesmí být je kopírovat. Musíme být věrni svým oblastem. Výhodou
můžou být například adekvátní kyselinky, kterých
se jinde už nedostává. V nastávající době zásadních
změn odrůdové skladby ve vinařském světě vnímám

pozitivně také to, že máme v tomto ohledu méně
svázané ruce a můžeme pružněji reagovat na měnící se podmínky. Pevně doufám, že tato výhoda nám
zůstane i přes snahu o další regulaci.
Pocházíte ze slavné vinařské rodiny. Jak se podle vás proměnilo moravské vinařství za poslední
roky?
Přestože se stále řadím k té mladší generaci vinařů,
tak ta proměna od mého dětství je až neuvěřitelná.
Velmi si vážím možnosti vyrazit do světa a poznávat
nové odrůdy, trendy, či technologie. Rozhodně tím
ale nechci říct, že zde předtím nebyla pěkná vína. Je
důležité umět skloubit moderní přístupy s respektem k tradici regionu.
Často se mluví o tom, že i vinařské podnikání provází příliš mnoho byrokracie. Jak to vidíte vy?
Přebujelá byrokracie je problémem obecně. Bohužel
ani vinařství není výjimkou a papírování je stále víc
a víc. Navíc velká část byrokratické zátěže nemá
valný smysl. Nejvíce tím trpí právě menší rodinné
firmy, které se tak méně mohou věnovat právě práci
na vinicích, nebo ve sklepě.
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Vážení čtenáři pátého čísla Soukromníka v roce 2019
dokončení ze str. 1
Záměrně říkám někoho, protože záleží i na aktivitě jednotlivých kandidátů a jejich podporovatelů,
kteří jim dají své hlasy. Volební výsledek nad 1%,
nám zajišťuje silný mandát pro jednání o budoucích
koalicích, krajských volbách konaných za rok a následně ve volbách do poslanecké sněmovny, kona-

ných za dva roky. Toto je vlastně i to nejdůležitější
sdělení našim voličům. Jejich hlas určitě nepropadne
a jednoznačně posílí mandát pro plnění našeho programu, posílí nás v boji proti všem byrokratickým
a nedemokratickým snahám v naší zemi. I proto, že
máme výborného lídra a velmi zajímavé kandidáty,
jsem však osobně přesvědčený, že máme zatím nej-

větší šanci překonat 5% hranici. Každý hlas je proto
důležitý, každý hlas může rozhodnout. Pojďme volební kampaň ještě vystupňovat a získat maximální množství voličů, kteří pochopí, že nás potřebují.
Kteří k volbám přijdou a do volebních uren vhodí
kandidátní listinu č. 36. 
Petr Bajer,

předseda Strany soukromíků České republiky

Vinař Josef Valihrach: Přebujelou byrokracii
musíme porazit. Proto nechci stát v koutě!
dokončení ze str. 1
Před několika lety jsme všichni sledovali bouřlivou
diskusi kolem novely vinařského zákona, která
měla pomoci v boji proti pančovanému vínu. Povedla se podle vás tato novela?
Nepovedla. Stále více si myslím, že boj proti pančování vína byl přinejlepším velmi podružnou
motivací pro vznik novely vinařského zákona.
Například návrh naší Vinařské asociace na povinné uvádění země původu hroznů a vína na přední
etiketě a v přiměřeně velkém rozměru ze zákona
na poslední chvíli (kvůli velkým lobby) vypadl. Za
naprostý krok vedle považuji zákonné prosazovaní tzv. Bag-in-Boxů. Nejenže jde o ekonomickou,
ekologickou a logistickou absurditu, ale také pro
dlouhodobější uložení vína nejde rozhodně o ideální
variantu. Zákon také výrazně zvýšil administrativní zátěž jak pro vinaře, tak pro prodejce vína. Přes
různé kreativní výklady statistik je jasné, že novela
vedla k výraznému úbytku tradičních a menších vinoték a tím pádem k transformaci trhu a upevnění
pozice velkých hráčů. Povinné „vlaječkování“ všech
vín navíc vedlo k devalvaci značky mezi spotřebiteli
a aktuální data to dokládají.

a pro nás prospěšné, tak odpověď na tuto otázku
by mohla zabrat hodiny. Naše koalice jde do voleb
s heslem rekonstrukceEvropy.cz. Mrzí mne například, že celá situace kolem Brexitu byla nevyužitou
příležitostí pro reformu EU směrem k větší lidskosti
a vstřícnosti. Trápí mne demokratický deficit EU,
množství kontraproduktivních regulací a problematické legislativy. Je mi líto, že řada dobrých úmyslů
se v Europarlamentu díky odtržení od reality dočká
špatné realizace, jako například GDPR, či Směrnice
o autorském právu na jednotném digitálním trhu.
Orgány EU by se nad sebou měli spíše zamyslet
a ne vynakládat miliardy korun na „protiopatření
proti euroskepticismu a protievropským politickým
silám“. Uvědomuji si však, že se o zlepšení poměrů
musíme zasadit sami.
Do europarlamentu kandidujete jako lídr za koalice
Strany soukromníků České republiky a Nezávislých
s podporou ODA a profesních společenstev. Proč
myslíte, že by měli dát voliči hlas právě vám? Co
jim nabídnete oproti jiným stranám a lídrům?
Celý život jsem součástí rodinné firmy a hospodářství, takže vidím, jaké jsou aktuální a potenciální
budoucí problémy s přílišnou regulací ze strany

EU. Vím, jaké jsou potřeby regionu. Zavedené
politické strany podobná témata často ve svém
programu zmiňují a politici rádi posbírají naše
hlasy, ale priority mají úplně jinde. Nejen díky
pracovním zkušenostem se mi podařilo procestovat a poznat velkou část Evropy i Světa. Vážím
si dnešních možností a neberu je za samozřejmé. Hovořím třemi světovými jazyky, i když na
francouzštině stále musím tvrdě pracovat, a mám
praxi s jednáním v zahraničí. Za naprosto klíčové
považuji obsazení Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), kde
ČR dlouhodobě nemá žádného europoslance, což
nám rozhodně škodí. Mým cílem je co nejlépe
informovat o dění v Europarlamentu, abychom
věděli včas, co se chystá a uměli se ozvat proti
nekoncepčním či zbytečně zatěžujícím byrokratickým nařízením, případně si vyjednat výjimky. Chci
co nejvíce naslouchat a zaměřovat se na reálné
problémy.
Politické klima v Unii se po volbách bude pravděpodobně měnit, což beru jako velkou šanci
pro nás menší a střední. Jde i o strategii. V době
dnešní krize politických elit není vhodnější čas na
změny k lepšímu.

Co v poslední době nejvíce trápí naše vinaře a co by
jim pomohlo, aby se jim žilo a pracovalo ještě lépe?
Samozřejmě, že máme respekt z přírody a zároveň
víme, že se k ní musíme chovat s úctou. Jinak jsou
moravští vinaři více než schopni se o sebe postarat
a produkovat kvalitní a poctivá vína bez různých
fondů, přílišných zásahů státu a lobby velkých firem.
Rozhodl jste se, že budete v letošních volbách
kandidovat do Evropského parlamentu. Čeho byste
chtěl dosáhnout?
Nechci to jen zkusit, chci uspět a hlavně prospět.
Chtěl bych být hlasem, který bude hájit zájmy menších a středních soukromníků, sedláků, ale také
svobodně smýšlejících lidí obecně. Mým cílem také
je rozproudit debatu, která povede k většímu důrazu na reálné problémy na té nejnižší úrovni. Evropský parlament totiž bohužel často bývá odtržený od
reálného světa.
EU je v posledních letech často terčem kritiky. Co je
podle vás potřeba změnit především?
Kritika EU je bohužel ve velké části případů oprávněná. Přestože základní myšlenky EU jsou dobré

■ Rodina: Josef Valihrach ml. pochází ze slavné vinařské rodiny, kde dodnes hraje vztah k rodině,
obci či vinohradu velmi důležitou roli.
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Strana soukromníků České publiky a příprava na
volby do Evropského parlamentu
 Rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky |
politický tajemník strany | starobní důchodce
Všem 105 zastupitelkám a zastupitelům zvolených v obcích a městech za
Stranu soukromníků České republiky nebo za koalice s naší účastí. A také
všem dalším. Živnostníci a sedláci do Evropy, to je obrovská šance.

v obcích a městech, v krajských zastupitelstvech a v senátu. Udělejme teď vše proto,
abychom měli od 25. května 2019 i přímé
zastoupení v Evropském parlamentu. Pokud
toho dosáhneme, tak věřím, že po příštích
volbách parlamentních budeme mít i poslance
v českém parlamentu, a budou-li skládat vládu strany od středu doprava, tak i ministra za
naše barvy.
Možná se Vám to zdá příliš odvážné, ale já
tvrdím, že je to jediná cesta. Pokud se to nepodaří, tak nás tato tlupa zničí. A demokracii
také. Proto i na závěr Vás zdvořile žádám:
Nepodceňme nadcházející volby, pojďme volit
kandidátku č. 36 a požádejme o to i lidi kolem
sebe. Vy jste lidé, kteří v demokratickém souboji, tedy ve volbách, už obstáli a spoluobčané
Vám věří.
S veškerou úctou

Rudolf Baránek,

volební zmocněnec koalice

■ Plachta u Restaurace u Páji, nad hrází Splapské přehrady.
Vážené dámy a pánové,
Vám, našim starostům, místostarostům, radním a zastupitelům určitě nemusím připomínat,
že se 24. a 25. května 2019 budou v České
republice konat volby do Evropského parlamentu. Dobře to víte a s jejich přípravou máte
určitě starosti.
Chci Vás touto cestou poprosit o aktivní pomoc
a podporu koaliční kandidátky „Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ s podporou Občanské demokratické aliance a profesních společenstev“. Tato kandidátka se
skládá z reprezentantů 13 organizací, z nich
11 je stavovských. Troufnu si tvrdit, že kandidátka je jak odborně, tak lidsky velmi kvalitní.
Naši naději na společný úspěch ještě zvyšuje
to, že každá ze 13 organizací burcuje své členy a sympatizanty k aktivní předvolební pomoci a k účasti ve volbách. Velmi nadějné je i to,
že poprvé od listopadu 1989 jdou politicky
a stavovsky organizovaní živnostníci a sedláci
na jedné kandidátce pod heslem „Živnostníci
a sedláci do Evropy“. Vinař pan Josef Valihrach
ml. je lídrem kandidátky. Na koaliční kandidátce jsou živnostníci a sedláci z 10 profesních
organizací doplněni starosty a zastupiteli
z NEZÁVISLÝCH, odborníkem z ODA a našimi
členy z prestižních univerzit. Za 1. republiky
naši předci měli své zvolené zástupce za Československou stranu živnostensko-obchodnickou středostavovskou na radnicích obcí

a měst, v župách, senátu, parlamentu a ve
vládní koalici s Agrárníky i 2 ministry československé vlády v letech 1929-1938.
Naši předkové pochopili, že bez přímého politického vlivu v místech, kde se o nás rozhoduje, nejde hájit zájmy soukromníků a jejich rodin
v potřebném rozsahu. Současná bolševická
garnitura nám to dokazuje dnes a denně. Cíleně nás ženou do záhuby. Strana soukromníků
České republiky má dnes zvolené zastupitele

■ Instalace plachty s našimi kandidáty v pražských Vinohradech.

■ Plachta u staré benešovské cesty - Restaurace a hotel ve Mlejně v Městečku.
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Takto jsme vidět na řadě míst po celé zemi
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kandidáti

Jan Tóth: Jdu do voleb s osobním heslem
„V Evropském parlamentu to všechno začíná!“
 Jan Tóth | 46 | živnostník, učitel, člen zastupitelstva města Nejdek u Karlových Varů | člen
Rozšířeného předsednictva Strany soukromníků České republiky za Karlovarský kraj
Čím více se blíží volby do EP, tak tím více volič zjišťuje, že programová témata jednotlivých politických stran a hnutí jsou si podobná, ba dokonce
úplně totožná např. „brexit“, dvojí kvalita potravin, migrace, bezpečnost,
energetická koncepce atd.
To je všechno hezké a pochopitelné, ale Českou republiku vždy „tahala“ střední vrstva
a na ní se začíná těžce zapomínat.
Malí živnostníci volají o pomoc
Mám namysli toho malého živnostníka, který už
delší dobu volá o pomoc, jak na domácí politické
scéně, tak i v rámci EP, a nikdo ho nechce slyšet
nebo dokonce dělá, že ho neslyší - nechá ho
v tom „vykoupat“ a aby toho nebylo málo, tak
mu ještě více „naložíme“- on to sám „zabalí“

nebo bude „platit“ za různé
vyhozené hlouposti a nesmysly. Podnikám už 25
let, ale co se děje teď,
to mi hlava opravdu
nebere. Proč musí EP
řešit takové věci, jako
např. v restauracích kohoutkovou vodu zdarma
nebo jeden nealkoholický
nápoj levnější než pivo. Tohle

23

mi fakt pomůže, a já jako majitel malé kavárny
s penzionem budu žít ze vzduchu a vody. Prosím o inteligenci a lidský rozum. Blbostí už bylo
dost! Naše kandidátka nabízí „od všeho trošku“
– každý si dokáže vybrat – přijďte nás podpořit
– všichni to potřebujeme – malý živnostník
už musí být konečně slyšet a kde jinde začít než v EP, protože vyhlášky
a směrnice se tvoří tam - začátek
a konec každého zákona musí mít
logiku - „hlavu a patu“.
Za nás nemluví teorie, ale hlavně
praxe, a ta je z naší strany věcná
a upřímná.
Nesnižujme význam a smysl těchto
voleb, protože v Evropském parlamentu to všechno začíná!

Otto Jarolímek: Proč a jak rekonstruovat
Evropskou unii
 RNDr. Otto Jarolímek, CSc. | 58 | fyzik, Technická univerzita v Liberci, podnikatel | Turnov |
člen Rozšířeného předsednictva Strany soukromníků České republiky za Liberecký kraj
Staré úsloví říká, že „cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly“.
Počáteční snaha vytvořit platformu pro mírovou koexistenci a spolupráci evropských států byla v době po skončení druhé světové války jistě
chvályhodná.
Následující vývoj nebyl úplně přímočarý, nicméně postupně se rozšiřující majoritní EHS i minoritní ESVO poskytly převážné části Evropy
to nejdůležitější: kolektivní garanci státních
hranic v poválečném uspořádání a - pro nás
ekonomické liberály důležitou - dostatečně rozsáhlou zónu volného
obchodu. Až do konce osmdesátých let se zdálo být vše
v pořádku. Rozpad soustavy
„států reálného socialismu“
s vyhlídkou postupného
začleňování těchto zemí do
nyní již jednotného Evropského společenství byl samozřejmě také pozitivním impulsem. V průběhu let devadesátých
se začaly objevovat tendence, které
z mého pohledu již pozitivní nebyly. Obecně

lze říci, že konzervativní koncept vzájemně
se respektujících a spolupracujících, ale zcela
suverénních evropských států, začal být nahrazován socialistickou (s lehkou nadsázkou
lze říci neomarxistickou) vizí centrální byrokraticky řízené integrované Evropy.
Posledním krokem, u něhož pozitiva převažují nad negativy,
byla maastrichtská dohoda
doplňující volný pohyb zboží
a kapitálu volným pohybem
osob.
Současný stav
Čím je současná Evropská
unie (EU)? Tvoří velkou zónu
volného obchodu (nepochybně
pozitivní faktor), členským zemím
jsou však vnuceny poměrně velké celní ba-
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riéry vůči třetím zemím. Maastrichtská dohoda
je pro drtivou většinu občanů velmi příjemná,
pouze provozovatelé ubytovacích zařízení však
vědí, jak usilovně se česká cizinecká policie
snaží zdokumentovat každý pohyb každého cizince (i z členských zemí EU) na našem území
a zatěžuje tím tyto podnikatele další administrativou. Zde vzniká kacířská otázka, zda by
nebylo jednodušší zaevidovat všechny cizince
při vstupu na naše území a následně při jeho
opuštění. Dále již začínají převažovat negativa. Část EU tvoří měnovou unii a já, ač jsem
velmi kritický k většině našich polistopadových
vlád, musím ocenit, že jsem se tomuto hrubému zásahu do naší ekonomické suverenity zatím ubránili. EU vytvořila obrovský a nesmírně
drahý byrokratický aparát, který členské země
dusí neustálým přívalem směrnic a doporučení,
útočících na jejich suverenitu a deformujících
jejich právní řád. Své o tom vědí podnikatelé
v zemědělství (kvóty na jednotlivé komodity
jsou typickým znakem socialistického plánování) a v potravinářském průmyslu (často až
směšná nařízení týkající se charakterizace
a názvů různých výrobků).
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Aktuální je útok na naši (v současnosti velmi
dokonalou) právní normu týkající se legálního
držení střelných zbraní. Takto bychom mohli
ještě dlouho pokračovat. Jednoznačně pozitivní nejsou ani tak často vychvalované dotace
z fondů EU. Občas pomohou při řešení konkrétních lokálních problémů, deformují však ekonomické prostředí, neboť jde o přerozdělování,
což je opět typický prvek socialistického plánování. Jejich správa a kontrola je nesmírně drahá, pouze část financí doputuje ke konečnému
příjemci. Navíc není pravda, že ČR je ve vztahu
k EU čistým příjemcem. Rozdíl mezi financemi
získanými a vloženými není velký, a zatímco
náš vklad do EU by mohl být volně použitelnou
položkou ve státním rozpočtu, vrací se nám
tyto finance jako přísně účelové na konkrétní
(a občas i nesmyslné) projekty.
Co a jak změnit
Negativní trendy ve vývoji EU byly zřejmé již
na přelomu tisíciletí, a tudíž jsem v referendu
v roce 2003 hlasoval PROTI. Nyní však otevřeně říkám, že jednostranný odchod ČR z EU není

smysluplným řešením. Ekonomický otřes by byl
příliš velký. Pokusme se ještě onen byrokratický
moloch zvaný Evropská unie zreformovat. Čeští
živnostníci a drobní podnikatelé musejí mít své
zástupce v Evropském parlamentu (EP) nejen
proto, aby zde hájili svoje stavovské zájmy
a včas upozorňovali českou veřejnost na různé
„úlety“ evropských byrokratů, ale i proto, aby se
připojili k širšímu reformnímu proudu, který se
jistě pokusí o proklamovanou rekonstrukci EU.
Tato rekonstrukce bude jistě „během na dlouhou trať“ a bude zahrnovat celou řadu postupných kroků. Zcela určitě musíme zastavit snahu
o prohlubování integrace a vrátit se minimálně
před Lisabonskou smlouvu. Musíme výrazně
omezit byrokratický aparát, skoncovat s direktivním zasahováním do právního řádu jednotlivých členských zemí a postupně utlumovat
většinu dotačních programů. Konečným cílem
by mělo být Evropské společenství (nikoli unie)
jako zóna volného obchodu bez vynucovaných
bariér vůči třetím zemím a jako platforma pro
koordinaci postoje členských států ke globálním
výzvám (politickým, vojenským, ekologickým).

Produktem by měly být dohody suverénních států, nikoli direktivy nadstátního byrokratického
aparátu. Jaká by měla být úloha Evropského
parlamentu? V konečné fázi bychom jej možná
mohli nahradit sborem složeným ze zákonodárců jednotlivých členských zemí, v současné
době je však nutno úlohu EP výrazně posílit.
Je známo, že v EU panuje deficit demokracie,
vliv EP na praktickou politiku unie je poměrně
malý (přestože jde o velmi nákladnou instituci),
rozhodující slovo má Evropská komise jako výkonný orgán, jehož kontrola je velmi problematická. Byrokrat sám svoje pravomoci neomezí,
rekonstrukce EU musí proběhnout v EP. Kde hledat spojence pro tento záměr? Reformní proudy
existují prakticky ve všech evropských zemích,
největší naděje však vkládám do koordinace
v rámci zemí Visegrádské čtyřky. Občané těchto
zemí jsou vzhledem ke své historické zkušenosti velmi ostražití k zásahům do své ekonomické i osobní svobody. V Maďarsku a v Polsku je
navíc obhajoba národních zájmů důležitou součástí politické linie současných vládních garnitur
(mnohem výrazněji než v ČR).

Jiří Šebesta: Základních pět tezí, se kterými
jdu do voleb


Jiří Šebesta | 54 | podnikatel, místopředseda Asociace výrobců a prodejců zbraní
a střeliva, člen předsednictva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR | Praha |
bez politické příslušnosti

■ Je nutné zabránit realizaci EURONESMYLU
omezení „legálně“ držených zbraní bezúhonnými spolehlivými občany.
■ Bezúhonní občané nesmí být omezováni
ve svém právu sebeobrany a obrany svých
milovaných blízkých osob, svých dětí a své
rodiny.
■ EU prosazuje trend omezování legálně držených zbraní včetně nožů s odůvodněním
potlačování terorizmu. Tento demagogický
trend je potřeba zastavit.
■ Za účelem potlačování terorizmu je nutné
přijímat profesionální opatření a zejména
„zcela“ zastavit nelegální migraci na území
EU a tvrdě postupovat proti porušování zákonů v jednotlivých členských zemích.
■ V EU je nutné výrazně zvýšit podporu ve
formě dotací malým firmám a živnostníkům
a výrazně omezit stávající podporu velkým
firmám
Co hrozí držitelům a prodejcům legálních zbraní od EU
Všem držitelům zbrojních průkazů, tedy bezúhonným občanům, kteří mají vysokou kvalifikaci pro to, aby mohli nabývat, držet a nosit
legálně drženou zbraň (což splnili úspěšným
vykonáním závěrečné zkoušky, která je teoretická i praktická, jinak by neměli zbrojní prů-

kaz), bych chtěl vzkázat, že se o toto své právo musí průběžně aktivně „starat“ aby o něj
nepřišli! Je to stejné jako s demokracií obecně,
tedy pokud si jí nebudeme hlídat a nebudeme
se o ní patřičně aktivně starat, tak o ní můžeme také přijít, a to přeci nechceme. Stačí se
podívat zpět do nedávné minulosti kde náš
národ několikrát o demokracii přišel a je velmi těžké o ni zpět bojovat. Proto je potřeba mít v Evropském parlamentu
odborného zástupce ze svých
řad, aby aktivně hájil práva
držitelů zbrojních průkazů,
a nejen jich a aby tento
zástupce ze všech sil bojoval o tato práva a zastavil
snahy demagogů a diletantů, kteří v současné době
se snaží salámovou metodou
„odzbrojit“ bezúhonné občany
EU aby v podstatě nemohli bránit
sebe, své dětí a své rodiny, kdyby bylo
potřeba. Problematika zbraní, střeliva a příslušné legislativy je velmi složitá, a tak osoby
které zpravidla nepocházejí z „oboru“, a které
v pracovních skupinách a komisích v Evropském parlamentu zpracovávají návrhy příslušných nařízení a směrnic tak radši obecně navrhnou vše co se týká legálně držených zbraní

„zakázat“, což je pro ně mnohem jednodušší
nežli tuto problematiku odborně řešit a navíc
problematice zcela jistě vůbec nerozumí což
ukazují jejich výsledky již vydaných směrnic
a nařízení. Posledním vrcholem demagogie je
ZPRÁVA o závěrech a doporučeních Zvláštního
výboru pro terorismus (2018/2044(INI)) ze
dne 21.11.2018 (Zpravodaj: Monika Hohlmeier a Helga Stevens) kde na stránce 51,
bod „194. vybízí členské státy, aby
zvážily možnost stanovení zákazu nošení nožů bez pádného
důvodu, zakazujícího především nejnebezpečnější nože,
jako jsou zombie nože nebo
motýlkové nože, a aby tyto
opatření prosazovaly i v pro10
středí internetu;“… Pokud to
půjde takovýmto tempem, tak
za chvíli budou navrhovány zákazy nošení nožů typu „rybička“
s odůvodněním možných teroristických
činů s těmito noži…
Nikde není žádná ani malá zmínka o tom, jak
chce EU „bojovat“ proti „nelegálním“ zbraním,
vždy se hovoří jen o „legálních“ zbraních!
Dále bych rád oslovil i majitele airsofových
zbraní, a tedy zbraní kategorie „D“ a nejen
jich ale i majitele např. vzduchovek, flobertek
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a akustických zbraní (nazývanými poplašné)
které se nemusí nikde registrovat a na jejichž
držení a nošení nemusí jejich majitel mít zbrojní průkaz. Totiž i jich se vše co jsem zde zmínil
týká a když vidíme co tzv. „odborné“ komise
plné neodborníků při Europarlamentu a Evropské komisi vymýšlí, tak nemusí znamenat, že
tyto zbraně kategorie „D“ v budoucnosti v této
kategorii budou nebo zda tato kategorie nebude např. zrušena nebo změněna.
Pokud by se držitelům legálně držených zbraní práva nabývat, držet a nosit zbraně značně omezila tak by se nejen zastavil obchod
s legálními zbraněmi, ale současně by narostl

obchod s nelegálními zbraněmi což si diletanti
v orgánech EU neuvědomují
Já osobně jsem místopředsedou Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva a aktivně
se účastním na tvorbě a změnách legislativních norem ČR (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek) a v rámci velmi omezených možností i EU
(směrnice, nařízení). Tuto mojí aktivitu bych
rád posunul i do Europarlamentu
DŮLEŽITÉ: Co musí volič (vlastník jakékoli legálně držené zbraně) udělat pokud bude chtít
mít v Europarlamentu svého odborného zástupce, který bude hájit jeho práva
1. Samozřejmě přijít v pátek nebo v sobotu 24.

a 25. května 2019 k volbám do Evropského
parlamentu
2. Ve volební místnosti na kandidátce Strana
soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ
s podporou Občanské demokratické aliance
a profesních společenstev zakroužkovat číslo
10, Nezávislý kandidát Jiří Šebesta
3. Každý volič má možnost dvou tzv. kroužků,
tedy možnost ve vybrané straně zakroužkovat
maximálně dva kandidáty které si vybral jako
své zástupce do Europarlamentu.
Pokud se nepoužije kroužkování, budou kandidáti vybráni v pořadí, v jakém jsou na kandidátce příslušné strany, takže kroužkování je
velmi důležité

 PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. | 54 | pedagog Univerzity Karlovy | Praha |
Strana soukromníků České republiky
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Už jedenáctá odbyla
a žárovka ještě svítila.
Chystáme do Bruselu tažení,
světlo pro tvoje snažení

Ohrožení důvěryhodnosti elektronické
komunikace? Vláda opět nekoná.
 Bc. Jaromír Kuba | 37 | OSVČ, specialista na informační bezpečnost | Pardubice |
člen Strany soukromníků České republiky
Každý řetěz je právě tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. V případě státu se ukázal být jedním ze slabých článků způsob komunikace,
který používají úřady pro komunikaci mezi sebou a s občany.
Elektronicky zasílané dokumenty jsou v drtivé
většině případů ve formátu PDF, který je pro
zvýšení důvěryhodnosti elektronicky podepsán. Bez kvalifikovaného podpisu podatelny

úřadů PDF soubor zaslaný e-mailem odmítnou,
elektronický podpis dokumentů hraje klíčovou
roli při ověřování autora dokumentu a případné podvržení může mít dalekosáhlé následky.

My přišli na to, že takový podvrh lze v některých případech realizovat, přesto na tuto
skutečnost nemáme žádnou reakci od výkonné
moci. Nyní již konkrétně:
Při vývoji vlastního software pro elektronický
podpis dokumentů jsme přišli na to, že v některých případech lze PDF podepsat tak, že
vypadá, jako by jej podepsal např. Andrej Babiš, Alena Schillerová, nebo kdokoliv další. Pro
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demonstraci jsme vytvořili soubor, který vypadá, jako by byl podepsán Albertem Einsteinem,
a to i přes to, že jmenovaný vědec si sotva
mohl pořídit certifikát např. na poště. Jak vypadá takový podpis, se můžete přesvědčit i zde
v článku. Za nás je velmi nebezpečná informace o tom, že podpis je platný a byl ověřen. Dále
jsme přišli na to, jak elektronicky podepsaný
dokument po podepsání upravit, aniž by např.
celosvětově rozšířený Adobe Acrobat Reader
informoval o úpravě po podepsání. Zde budiž
příkladem přidaná nová věta do elektronicky
podepsaného dopisu z Českého telekomunikačního úřadu.
S chybami jsme seznámili autory testovaných
programů, z nichž se nám ozval jeden. Tak jsme
pro „rozhýbání ledů“ zveřejnili článek v časopise Root.cz. Ten čte cca 140 000 IT profesionálů
měsíčně a článek v něm rozhodně neotisknou
každému. Článek vyšel 6. 5. pod názvem „Podvržené jméno a změna PDF po podepsání? Pro
většinu PDF čteček žádný problém“. Reakce na
sebe nenechala dlouho čekat, což je z našeho
pohledu moc dobře. V článku jsme také vyzvali
provozovatele podatelen, ať se nám ozvou, že
jim rádi poskytneme vzorové soubory a další
součinnost při testování odolnosti jejich poda-

telen a dalších krocích. I programy podatelen
(pokud ověřují elektronické podpisy) jsou totiž
popsanými chybami ohrožené. Ozval
se někdo z ministerstev? Nikdo!
Pro spoustu ajťáků je Root.
cz variací na téma lékařského odborného časopisu, pro
IT specialisty jde de facto
o povinnou četbu. Nemyslím,
že se naše výzva na ministerstva nedostala. I reakce
ve smyslu „Nás nějaká počítačová bezpečnost nezajímá,
my přidali důchodcům“ by byla
lepší než nulová reakce.
Dobrá zpráva je, že okamžitě na naši výzvu
reagovali z katastru, kde by případná falešná
žádost o vklad mohla mít dalekosáhlé následky. Sice by mi nevadilo, kdyby si na sebe někdo
převedl část Agrofertu, výrobkům firem ze skupiny se vyhýbám, nicméně skutečně musím poděkovat za profesionální a rychlou reakci kvůli
všem těm slušným lidem, kteří mají v katastru zapsané své nemovitosti. Zástupci úřadu
v rámci komunikace jednoznačně prokázali, že
problematice rozumí a plně docenili závažnost
situace.

Odborníci z Rúrské univerzity zveřejnili podrobnosti o podobných chybách, není tak otázkou, zda se kriminální živly danou
problematikou zabývají, ale jak
jsou daleko. Tiká nám tu potencionální časovaná bomba –
pokud někdo rozešle padělaný platební rozkaz od soudu
masově do firem, významná
část odpovědných osob uvěří podvrženému elektronic27
kému podpisu a zaplatí.
Jako Soukromník jsem z reakce vlády zklamán, jako kandidát
do Evropského parlamentu jsem
zděšen. Věc jsem chtěl řešit apoliticky,
nicméně vzhledem k reakci odpovědných osob
budu další kroky podnikat již v součinnosti se
stranou. Určitě je ostuda, že takto závažný
problém v tuto chvíli již aktivně vláda neřeší.
Pevně věřím, že díky další medializaci v soukromnických barvách se ledy pohnou. Tuto věc
nesmíme nechat usnout, padělaný či pozměněný dokument je reálným rizikem v papírové
i elektronické podobě. A jestli odpovědné osoby nečiní potřebné kroky, je to ostuda a trestuhodná nedbalost.

Pohled do oken ministerstva financí
 Ing. Ladislav Linek | 60 | živnostník, 1. místopředseda strany, zastupitel MČ Praha 15 |
Praha | Strana soukromníků České republiky
Volby do evropského parlamentu se neúprosně blíží a nám se podařilo
za drobný peníz rozmístit naše propagační volební plakáty s předsedou
strany a Josefem Valihrachem přímo v centru Prahy.
A co čert nechtěl, ze zdi Tomášské zahrady
hledí i do oken ministerstva financí. Tak mne
napadlo, co všechno mohli shlédnout za tu
krátkou dobu a co by shlédli, kdyby do těchto
oken hleděli po několik minulých let. Jaká jednání, jaká rozhodnutí se tam asi připravovala.
Především zde musí sloužit absolutně oddané služebnictvo (konečně jako i v jiných resortech), kdo jen zapřemýšlí či má dokonce
mírně jiný názor, musí být okamžitě vyměněn.
A jak zde asi probíhají ty debaty? Možná nějak
takhle. Tak co pro ně máme? No přeci EET, kontrolní hlášení, dáme jim zakouřit. Nabereme
několik tisíc kontrolorů s důrazem na speciálně
vycvičené zaklekávače.
A co máme pro nás. Musíme něco udělat s těmi
dotacemi. EU začíná nějak blbnout, tak to musí
zaplatit ti zdejší troubové. Jo a musíme dělat
výjimky pro EET, kde máme naše firmy, nějaké
ty stánky. Musíme taky, jako že jim pomáháme,
někde prosadit snížení sazby DPH. Ti hlupáci
určitě neprokouknou, že je to v oborech, kde
budeme kupovat firmy. Snížení DPH na řezané
květiny - jen zdánlivě nesystémová banalita.
Když ale koupíte květinářskou megafirmu, tak

se těch pár milionů hodí. (Babišův fond Hartenberg kupuje většinový podíl ve firmě Flamengo). Atd., atd...
A když jsme u těch výlepů. „Visíme“ také nedaleko Mariánského náměstí, blízko magistrátu.
Vzpomněl jsem si na to včera večer, když náš
milý primátor půl hodiny debatoval na ČT 24

o tom, jestli lidé převlečení za medvědy mohou
poskakovat po ulicích nebo ne.
Co všechno se musí udělat pro jejich zákaz,
kolikrát se musí sejít zastupitelstvo, kolik
se musí změnit vyhlášek a nevím čeho ještě.
Sekundoval mu u toho nějaký odborník přes
zábavu na ulicích v Praze.
No já bych ho naložil do auta a 20 x bych ho
nechal projet např. z Jižní spojky na Bohdalec a zpět, aby viděl, jaké jsou doopravdové
problémy Pražanů. A třeba by poznal i jemu
neznámou část Prahy....
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Zadavatel/Zhotovitel: Strana Soukromníků ČR

dění v regionech

Václavák – Praha 21. 5. 2019 v 18.30


Jitka Linková vedoucí Republikové kanceláře Strany soukromníků České
republiky | živnostnice | Praha

Tak už máme za sebou blok tří demonstrací za udržení právního státu a nezávislé justice, který odstartoval návrhem M. Benešové na post ministryně
spravedlnosti. Tenhle návrh přišel jen jeden jediný den po návrhu policie na
obžalobu premiéra Babiše.
A jak je známo (kdo chce, ten ví), madam Benešová
již dva roky otevřeně straní Babišovi ve věci jeho
trestního stíhání. Jaká náhoda!? Byla jsem zatím na
všech demonstracích v Praze v posledních letech.
Když nepočítám ty v roce 1989. Je dost skličující,
jak se atmosféra a požadavky dnešních demonstrací blíží atmosféře demonstrací z tohoto roku.
Staroměstské náměstí se zaplňuje týden od týdne víc a víc. Chci věřit, že si snad lidi uvědomují to
hrozné nebezpečí, které tato situace navozuje. Jak
zaznělo v pondělí 13. 5. 2019 na Staromáku z úst
Petra Pitharta, teď není čas na změny. Protože každá změna „kamínku“ ve stavbě zvané právní stát

či nezávislá justice znamená počátek jejího drolení
a následného pádu. Spousta „drobných“ změn již
proběhla nepovšimnutá většinou našich občanů. Ty
změny jsou plíživé, ale o to nebezpečnější.
Teď už nejde primárně o Babiše. Teď už jde o to, že
si jeden až dva jedinci ve vrcholných státních funkcích mohou beztrestně dělat se zákony i právním
systémem či jeho výkladem, co chtějí a co potřebují.
Proto doufám, že se v úterý 21. 5. 2019 sejdeme
na Václaváku v počtu co největším!
Kdo můžete, přijeďte nám pomoct zařvat tak, až to
uslyší Strakovka i Hrad!
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Nenechme usnout videoherní průmysl v ČR


David Drška živnostník | člen Rozšířeného předsednictva Strany
soukromníků České republiky za Karlovarský kraj

Není průmysl jako průmysl. To jistě všichni víme, ale jen málokdo z nás si uvědomuje, že kromě potravinářského, těžkého, zpracovatelského atd. je u nás
velmi kvalitně zastoupen i průmysl videoherní, který se v poslední době těší
z obrovského nárůstu.
Obrat tuzemského videoherního průmyslu loni
vzrostl o 34 procent na tři miliardy korun. Oboru
pomohl úspěch několika herních titulů. V roce 2017
byl obrat herního průmyslu 2,26 miliardy Kč, tedy
více než dvojnásobek tržeb české filmové produkce
bez obdobné státní podpory.
Bohužel i navzdory těmto obrovským a zajímavým
číslům, nemáme v ČR vhodné zázemí pro toto odvětví. Proto si myslím, že název článku je celkem
výstižný. Pokud se nebudeme snažit pomáhat
v rozvoji těmto firmám a lidem, opravdu tento průmysl v České republice „usne“, tito kreativní lidé
půjdou působit raději do zahraničí. Tam totiž toto
zázemí mají daleko lepší. Jen v Polsku, po uvedení
hry Zaklínač, která slavila obrovský úspěch, vláda
začala okamžitě toto odvětví podporovat. A to ne-

jen dotacemi, ale zejména zřizováním nových škol
zaměřených na kreativitu a programování her. Jedná se o průmysl budoucnosti. Spousta států to již
dávno pochopila a snaží se výrobu her podporovat
ze všech stran.

Jediná efektivní cesta,
jak něco změnit, je cesta
politická.
Jedná se hlavně o soukromé společnosti nebo společnosti, které vznikaly tzv. v garáži, a během pár let
se dokázaly posunout o obrovský kus. Samozřejmě

to nemají zadarmo. Stát je vždy přehlížel a žádné
podpory se nedočkaly. Mnoho lidí jezdilo studovat
do zahraničí nebo se stali samouky ve svém oboru,
ale i přesto patří český herní průmysl mezi světovou
špičku.
Strana soukromníků České republiky se touto problematikou zabývá a je otevřena jakémukoliv jednání s těmito lidmi. Chceme zjistit, jak jim můžeme být
nápomocni. Protože jediná cesta, jak něco změnit,
je cesta politická. My si velmi vážíme lidí, kteří jsou
inovativní, kreativní a mají chuť pracovat, proto pokládáme za nutné se za videoherní průmysl v České
republice postavit a snažit se ho rozvíjet.
Na posledním Rozšířeném předsednictvu Strany
soukromníků České republiky jsem byl pověřen
zahájením jednání s představiteli videoherního průmyslu s cílem zjistit, jakou politickou podporu tito
soukromníci potřebují.
Pozor! Nejde o hrací automaty, ale o videohry na
různé herní platformy (PC, PS, XBOX atd.), které
možná hrajete ve volných chvílích i vy.

pohledem senátora

Daň z nabytí nemovitostí je nemorální, Senát navrhl její
zrušení
 Ivo Valenta senátor za Stranu soukromníků České republiky od roku 2014 |
krajský zastupitel ve Zlínském kraji od r. 2016 | zastupitel města Zlína | podnikatel
Přibližně 13 miliard korun vybere stát na dani z převodu nemovitosti. Čtyři procenta z ceny nemovitostí musí zaplatit každý, kdo si koupí takřka jakoukoliv
nemovitost. A to je především pro mladé rodiny s dětmi často další překážka
k tomu, aby si mohli dovolit vlastní bydlení.
Horní komora parlamentu proto na návrh pravicových senátorů souhlasila se zrušením této daně.
Na řadě jsou teď poslanci, kteří budou rozhodovat
o tom, jestli podpoří právě třeba mladé rodiny, nebo
budou chránit příjmy státního rozpočtu.
„Celou dobu říkám, že považuji daň z nabytí nemovitostí za nemorální. Vždyť mladá rodina, která si chce
koupit svůj vlastní byt, už i tak má spoustu výdajů.
Tak proč má ze svých už jednou řádně zdaněných
příjmů dále v desítkách tisíc korun krmit nenasytný
státní rozpočet?“ vysvětluje svůj postoj slovácký
senátor Ivo Valenta.

Senátoři využili toho, že jim poslanci dali na stůl novelu zákona, která měla od daně z převodu nemo-

Celou dobu říkám,
že považuji tutu daň
za nemorální...
vitostí osvobodit stejně u novostaveb vybudování
bytové jednotky v rodinném domě. A právě na tuto
novelu „naroubovali“ vlastní zrušení celé daňové
povinnosti.
„Senát v poslední době naplno využívá svou roli
a napravuje to, co se ve sněmovně bohužel stále
nedaří,“ dodal Valenta.
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názory odjinud

Radomil Bábek: Podnikatelé a živnostníci, řekněme už
jasně, proč podnikáme


Radomil Bábek předseda výboru Podnikatelských odborů | podnikatel

My, podnikatelé a živnostníci, si stěžujeme na zhoršující se podmínky
pro podnikání. Vadí nám spousta nesmyslných povinností, nesplnitelné
lhůty a likvidační pokuty. Vadí nám, jak se o nás mnozí politici a úředníci
vyjadřují a jak s námi úřady jednají.

A když si tak stěžujeme, slýcháme od lidí, kteří nám
to přejí, často provokativní otázku: „Proč teda vlastně podnikáte, když se vám to nelíbí?“ Možná je třeba na to odpovědět, tedy se o to pokusím.
Nejprve proč nepodnikáme. Nepodnikáme proto,
abychom živili stát. Nepodnikáme proto, aby se
úředníci měli dobře, aby měli pět týdnů dovolené,

třinácté platy, odměny na konci roku, zdarma divadlo, fitko, pobyty na horských chalupách. Nepodnikáme, abychom živili zbytečné úřady, předražené
zakázky a korporace žijící ze státního rozpočtu.
Nepodnikáme proto, aby aktivisté v neziskovkách
měli pohodlný život, a jistě nepodnikáme proto, aby
ty neziskovky za naše peníze bojovaly proti nám.
Nepodnikáme ani kvůli tomu, aby byli šťastní naši
zaměstnanci. Nepodnikáme proto, aby mohly růst
platy, aby měli zaměstnanci stále více námi placené
dovolené, více benefitů, více stravenek, více zdravotního volna po náročném víkendu. To vše a mnohé jiné není důvodem pro naše podnikání. Naopak,
je to jen nežádoucím důsledkem toho, že všichni
chtějí z podnikatelů a živnostníků ždímat peníze
a výhody. Tak to není cílem podnikání.
Proč tedy podnikáme? Protože chceme. Každý
máme své motivy a cíle, jsou však faktory, které
nás spojují a jsou drtivé většině podnikatelů společné – potřeba samostatnosti a nezávislosti. Většina nepodnikajících občanů se domnívá, že hlavním
důvodem pro podnikání jsou peníze. Nemohou se
mýlit více. Hlavním motivem podnikání je potřeba
nezávislosti.
My, podnikatelé a živnostníci, chceme žít po svém.
Chceme dělat věci tak, jak si je vymyslíme, chceme
se samostatně rozhodovat a nechceme, aby nám
do toho někdo mluvil. Nechceme, aby nám do života

kecal stát a jeho úředníci. K podnikání je také třeba
mít určitou výbavu. Nejde o počítače, stroje či nářadí, jde o výbavu osobnostní. Odvaha, vytrvalost,
odolnost a cílevědomost, to je výbava podnikatelů.
Kdo ji nemá, nepodniká, nebo nepodniká úspěšně.
Samozřejmě i lidé, kteří nepodnikají, mohou být
takto vybaveni, ale k podnikání jim chybí nutkavá
potřeba být nezávislí, stát na vlastních nohách
a dělat si věci po svém. Kombinace toho všeho je
totiž tím pověstným faktorem X podnikání. Podnikáme, protože chceme, a to přesto, že podnikání
není pohodlné živobytí. Nikdo nám nic nepřipraví
a nezajistí. Co si neuděláme, to nemáme. Za svá
rozhodnutí neseme plnou odpovědnost.
Kdejaký levicový politik se o nás otře. Když státu
dochází peníze, zmáčkne podnikatele a živnostníky.
Aktivisté a levicoví odboráři se snaží udělat z našich firem rekreační zařízení zaměstnanců. Úředníci vymýšlejí, jakými dalšími povinnostmi by nám
zkomplikovali život, a potom nás chodí kontrolovat.
A kontroly, to je v podnikání kapitola sama pro
sebe. Kdyby nepodnikající občané museli snášet
to, co my, tak by část z nich spáchala sebevraždu
a část by na ty úředníky střílela. Představte si tu
zvrácenost, platíme si úředníky a oni nás pak při
kontrolách šikanují. Za naše peníze si budují moc
nad námi. No není to k popukání?
A přesto podnikáme. Ale nemáme nekonečnou
trpělivost. A tak jsme si založili odbory, začínáme
jednotně vystupovat, chceme, aby nás stát bral
vážně, aby se k nám choval jako k partnerům, a ne
jako k lovné zvěři či k nevolníkům. Proč tedy podnikáme? Protože podnikání je svoboda. A o tu my
zatraceně stojíme.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. A 25. KVĚTNA 2019

PŘIJĎTE K VOLBÁM

A VOLTE ČÍSLO 36
KANDIDÁTNÍ LISTINA KOALICE STRANY SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ
REPUBLIKY A NEZÁVISLÝCH S PODPOROU OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ
ALIANCE A 10 PROFESNÍCH SPOLEČENSTEV
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inzerce

RVS Chodov, s.r.o.
Vančurova 504
357 35 Chodov
Tel.: 602 278 444, fax: 352 667 749
www.rvs.cz e-mail: rvs@rvs.cz

NAŠE FIRMA VYRÁBÍ A DODÁVÁ
✔ Pásové váhy
✔ Zásobníkové váhy
✔ Váhy na sila
✔ Mostové váhy,
✔ Pytlovací váhy
✔ Váhy na BIG-BAG
✔ Váhy pro betonárny
✔ Linky pro MZK – míchání mineralbetonů
✔ Dávkovací linky

Vyhodnocovací jednotka
RVS350U

Vážící mechanika TS102
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Sailing

with pleasure
Realizujte si Váš sen a vydejte se
na vysněnou dovolenou na jachtě.
Užijte si ji objetí větru, slunce a moře.
Plavte se třeba ve stopách Odysseových.
Získejte neopakovatelné zážitky
z paluby jachty.
Staňte se mořeplavci, piráty,
mořskými vlky.

Oblasti naší působnosti:
Evropa, Karibská oblast,
Maledivy, Seychely, Kapverdské
či Kanárské ostrovy...

Splňte si svůj sen

Yacht & Travel Agency

Kontakt: Starokolínská 242, 190 16 Praha 21, Czech Republic
Telefon: +420 604 238 356 | e-mail: info@yta.cz | fb.me/yta_cz
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Pojištění drobných
živnostníků
Komplexní ochrana v jedné pojistné smlouvě!

Vaše podnikání pojistíme na následující rizika:
Živelní pojištění vč. rizika povodně, záplavy, vichřice či sesuvu půdy (pro budovy,
stavby, peníze, zásoby, cennosti, hmotné movité věci)
Vandalismus a odcizení
Přerušení provozu (ušlý zisk a fixní náklady)
Pojištění skel, strojů, elektroniky
Pojištění odpovědnosti (obecná odpovědnost za újmu,
za újmu způsobenou vadným výrobkem
a vadně vykonanou prací, z držby nemovitosti,
za věci převzaté aj.)

Široká nabídka pojistných produktů pro Vás i Vaše blízké!
Pojištění domácnosti
a nemovitosti
Pojištění vozidel

Cestovní pojištění
Pojištění bezkrevní léčby
Zdravotní pojištění cizinců

www. slavia-pojistovna.cz

…moderní přístup k tradičním hodnotám
ám
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Úrazové pojištění
Pojištění pejsek a kočička
…a další
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