
Sněmu Strany soukromníků ČR se mimo jiné 
zúčastnil také Petr Fiala, předseda ODS, nebo 
Věra Kovářová, místopředsedkyně STAN.
„Jsme připraveni se utkat v náročném boji o pří-
zeň všech aktivních a pracovitých lidí. Dlouhodo-
bě hájíme všechny živnostníky a malé podnika-
tele, jejich zaměstnance a rodiny před útlakem 
dnešní agrolevicové vlády, která se systema-
ticky snaží o likvidaci střední třídy. Omezuje 
svobodu a soukromí každého občana, upevňuje 
státní šikanu a zesiluje úřednické šmírování. 
Proto musíme mobilizovat všechny občany, po-
žádat je, aby přišli k volbám a společně s námi 
zastavili toto totalitní řádění,“ uvedl Petr Bajer, 
předseda Strany soukromníků České republiky.
Republikový sněm Strany soukromníků České 
republiky zvolil také nového 1. místopředsedu 
strany. Stal se jím dosavadní místopředseda, 
kandidát Soukromníků do Poslanecké sněmov-
ny pan Ladislav Linek. „Jako podnikatel jsem si 
na vlastní kůži vyzkoušel, jak likvidační mohou 
být nadměrné zásahy státu do podnikání. Roz-
pínavost státního aparátu a byrokracie nabrala 
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Republikový sněm Strany soukromníků, který se konal v sobotu 10. června 2017 v Praze, potvrdil připravenost této 
stavovské strany na letošní parlamentní volby. V nich Soukromníci kandidují na společných kandidátkách s Občan-
skou demokratickou stranou. 

takový rozměrů, že doslova dusí malé a střední 
podnikatele. Vládní aparát nahrává velkým, ale 
likviduje malé. Vláda zavádí EET, ale na druhé 
straně rozhazuje dotace a státní subvence vel-
kým továrnám. A to není spravedlivé a to my 

Soukromníci chceme změnit,“ uvedl Ladislav Li-
nek, 1. místopředseda strany.
Dlouhodobým podporovatele Strany soukromní-
ků je senátor Ivo Valenta, který byl zvolen v roce 
2014 do Senátu právě za Stranu soukromníků. 
„Náš soupeř je silný. Ale jsem přesvědčen o tom, 
že jej společně můžeme porazit nebo alespoň 
paralyzovat od páchání dalších škod. Cestou, 
jak toho dosáhnout, je spojit síly a společně 
táhnout za jeden provaz. Proto jsem rád, že 
se Soukromníci pro letošní parlamentní volby 
spojili s Občanskou demokratickou stranou. Těší 
mne, že tyto dvě politické strany byly schop-
ny prosadit tento významný krok v integraci sil 
na české pravici,“ uvedl senátor Ivo Valenta.
Představitelé Strany soukromníků České re-
publiky zároveň na svém Republikovém sně-
mu vyjádřili přesvědčení, že od podzimu 2017 
budou mít Soukromníci také své představitele 
v Poslanecké sněmovně a že společně s dalšími 
politickými stranami budou schopni seskládat 
pravicově orientovanou vládu.
„Je třeba ukončit období, kdy nám vládou to-
várníci a neumětelové. Je třeba, aby naši zemi 
začali řídit ti, kteří respektují demokracii, svo-
bodu, soukromí a kteří dobře ví, co znamená 
vydělávat peníze, dávat lidem práci a postarat 
se ně,“ dodal Petr Bajer, předseda Strany sou-
kromníků ČR.
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Výzva: Živnostníci, 
zastavme společně 
OSA!
Senátor Ivo Valenta vyzývá všechny 
živnostníky a podnikatele v České re-
publice, aby společně pomohli zastavit 
Ochranný svaz autorský. Na kolektivní 
správce autorských děl totiž již 20. 
dubna 2017 dolehla novela autorské-
ho zákona, která zakazuje skokové 
navýšení autorských poplatků. 

Se zhruba 13 procenty třetí nejsilnější strana. Takovou pozici přiřkl ODS s pod-
porou Soukromníků aktuální volební model Centra pro výzkum veřejného mínění.

Přitom OSA stále pokračuje ve vybírání poplat-
ků, které pro letošní rok navýšila až o skandál-
ních 50 procent. 
„OSA nedodržuje novelu autorského zákona, 
pokračuje ve vybírání skokově navýšených au-
torských poplatků a tím jednoznačně porušuje 
zákon. OSA nemá ke skokovému navýšení au-
torských odměn potřebný souhlas Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže a tak může pro 
letošní rok požadovat navýšení sazeb maxi-
málně o 4,2 procent,“ uvedl senátor Ivo Va-
lenta, který dlouhodobě bojuje proti praktikám 
Ochranného svazu autorského. OSA totiž může 
bez souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS) navýšit poplatky maximálně 
o trojnásobně souhrnné inflace za poslední tři 
roky (tj. 1,4 % pro období 2014 až 2016). 
„Vyzývám proto všechny živnostníky a podnika-
tele, aby si toto nezákonné jednání Ochranného 

svazu autorského nenechali líbit. Je třeba se 
ozvat, žádat vrácení poměrné části zaplacených 
poplatků anebo uzavření nových smluv, které 
budou respektovat zákon a nebudou vyděrač-
skou zlovůlí netransparentních kolektivních 
správců autorských děl,“ apeluje senátor Ivo 
Valenta. OSA totiž u podnikatelů vyžaduje hra-
zení autorských odměn např. za televize nebo 
ráda v restauracích, hotelích nebo prodejnách. 
Senátor Ivo Valenta pro tento účel vypracoval 
společně se Sdružením místních samospráv, 
které takto obdobně pomáhá v boji proti prakti-
kám OSA tisícům starostů v celé zemi, přehled-
ný návod, jak postupovat při společném tlaku 
na OSA. 
„Pokud jste už OSA zvýšené poplatky zaplati-
li, požádejte je písemně o vrácení. Pokud máte 
uzavřenou smlouvu a poplatky teprve budete 
platit, chtějte po OSA nový výpočet autorských 
poplatků, který bude respektovat nový zákon. 
A nenechte se vydírat, OSA bude marně hartusit 

soudem. Na nic takového podle nového zákona 
nemá právo. OSA si musí uvědomit, že nastala 
doby, kdy i kolektivní správci musí respektovat 
zákony naší země. Nenechte se odradit a do-
kažme, že se živnostníci a podnikatelé umí se-
mknout a vynutit si dodržování zákona,“ dodal 
Valenta. Na internetových stránkách www.iva-
lenta.cz pak všichni zájemci najdou podrobný 
návod, jak postupovat, včetně formulářů po-
třebných dopisů. 
Jeden příklad za všechny. Podle sazebníků 
OSA měl majitel hospůdky v malé vesnici za-
platit v roce 2016 za jednu televizi poplatek 
přibližně 360 Kč. V letošním roce OSA zdražila 
a požaduje za tu stejnou televizi již 400 Kč. To 
představuje navýšení o téměř 12 %. OSA však 
má podle novelizovaného autorského zákona 
nárok jen na navýšení max. 4,2 %. To zname-
ná, že by letošní sazba měla být max. 375 Kč. 
A rozdíl v penězích musí OSA hospodskému 
vrátit.

Petr Bajer: Vykročili jsme správně. Šance na zastavení agrolevicové 
politiky je stále větší

Od března, kdy občanští demokraté a Soukromníci 
spolupráci oznámili, tak preference vykazují stále 
vzestupný trend.
„Jde o další důkaz, že společně jsme silní a máme 
reálnou šanci učinit přítrž bobtnající byrokracii, 
rostoucím regulacím a šlapání po aktivních a pra-
covitých lidech,“ komentuje výsledek průzkumu 
předseda Strany soukromníků ČR Petr Bajer, který 
za rostoucími preferencemi vidí dvě hlavní příčiny, 
které spolu úzce souvisejí. „Lidé si stále zřetelněji 
uvědomují, kam tato vláda svou reálnou politikou 
zemi přivedla, vadí jim i komedie na téma demise. 
Logicky tak ve spolupráci Soukromníků a ODS vidí 
šanci, jak z toho marasmu ven,“ říká.
Předseda jediné české stavovské strany si je ale 
zároveň velmi dobře vědom, že samotné výzkumy 
preferencí či volební modely samy o sobě nic neře-
ší. „Musíme dál intenzivně pracovat a vysvětlovat 
lidem, že existuje reálná šance na změnu – dál nabí-
zet silný program pro živnostníky, jejich rodiny a za-
městnance, pro všechny aktivní lidi. Prostě udělat 
vše pro to, aby soukromníci využili jedinečné šance 
zvolit sami sebe,“ vysvětluje Petr Bajer. 
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Stejně nekompromisně se choval ke svým spolu-
pachatelům z vládní koalice, tedy k ČSSD a KDU- 
ČSL. Ve vysokých politických kruzích se vyprávějí 
neuvěřitelné historky o úrovni a atmosféře při 
jednání vlády nebo koalice. Pánové z ČSSD, KDU-
-ČSL, ale i jeho kolegové z hnuté ANO, si rozšířili 
znalosti o neuvěřitelné vulgární urážky, kterými je 
více než tři roky častoval. A oni drželi jako krotká 
dobytčata. 
Říkám, že jsem přesvědčen, že Babiš narazil 
na strop svých možností. To je modernější po-
psání rčení mého otce, že žádné stromy nerostou 
do nebe. Co mě k tomuto tvrzení vede? Vzpomí-
nejte. V 90. letech se čas od času ve sdělovacích 
prostředcích objevilo, že na scéně se objevil ně-
jaký dravý Slovák, který různými způsoby rychle 
rozšiřuje své impérium. Kolem jeho minulosti i ko-
lem jeho metod šly éterem velmi divoké informa-
ce. Vše se ale prudce zintenzivnilo, když oznámil 
založení hnutí ANO 2011. Po předčasném pádu 
Nečasovy vlády šly karty na stůl. Chci vyhrát vol-
by, tradiční strany selhaly a navíc „všetci kradnú“. 
Špičkoví politologové odhadují, že z asi milionu 
voličů ANO v roce 2013 je 400 až 500 000 hlasů 
od malých a středních soukromníků a členů jejich 
rodin. Důvod je jednoduchý. „Přece nikdo nemůže 
být vůči nám horším ministrem financí, než byl 
ministr Kalousek, který chtěl stále zrušit paušály 

a vymýšlel si pořád dokola různé kraviny,“ říkali 
a volili ANO. 
Tak jednoduché to po pádu vlády Petra Neča-
se a hluboké krizi ODS tenkrát bylo. Velmi brzo 
po ustavení vlády je Babiš probudil ze sladkého 
snu. Proti žádné skupině obyvatelstva se necho-
val tak bestiálně jako proti téměř milionu podni-
kajících. Pravdou je, že většina soukromníků velmi 
rychle poznala svůj hrubý omyl, přiznává ho a Ba-
biš je pro ně už nepřítel č. 1. Už ví, že byli „tovar“ 
na jedno použití a ANO teď vsadilo na kobliháře. 
Ti se snadněji oblbují a manipulují. ČSSD se budilo 
ze svého snu déle. Hlasovali s Babišem o všech 
zákonech proti nám stejně jako – KDU-ČSL. ČSSD 
hledala cestu, jak Babiše oslabit, ale marně. Čapí 
hnízdo – málo, dotace – málo, korunové dluhopisy 
– nic se nedělo. Až odposlechy zabraly. Premiér 
Sobotka a jeho nejbližší pochopili, že teď nebo 
nikdy. Pokud Babiše „nesloží“ teď, bude pozdě. 
Začaly se dít, pro přemýšlející občany, velmi pouč-
né věci. Neuvěřitelné scény na hradě i v podhradí. 
Ten, kdo má mozek, musel už pochopit, že pokud 
se stane Babiš v říjnu 2017 premiérem a Zeman 
v lednu 2018 prezidentem, vrátí Českou repub-
liku před listopad 1989. Dva bývalí komunisté 
nám předvedou, zač je toho loket. A pro bolševika 
byl vždy největším třídním nepřítelem živnostník, 
sedlák a církev. Velké firmy si vždy předcházeli. 

Strana soukromníků České republiky této levi-
cové vládě nikdy nevěřila a snažila se se svými 
spojenci proti levici bojovat. Vysvětlovala hlavně 
soukromníkům, jak přemýšlíme dál a snažila se je 
získat na svou stranu. Připravili jsme Programo-
vé cíle 2017, ve kterých se bude soukromníkům 
číst jako v krásné literatuře. Je to o nich a pro ně. 
Je to stavovský program, ve kterém podnikající 
občan hraje hlavní roli. Žádná hra na schováva-
nou. A pokud svými hlasy pomohou spojenectví 
ODS a Strany soukromníků České republiky, 
mnohé z našeho programu může být zrealizová-
no. Naším hlavní volebním cílem musí být dostat 
ANO 2011 a KSČM volbami do opozice. Je nutné 
si uvědomit, že ANO nepůjde porazit drtivým způ-
sobem. 
Pokud se nám podaří to, co se v roce 2010 
s naší účastí podařilo ODS proti Jiřímu Paroub-
kovi, je naděje. Také on měl před volbami stále 
přes 30 % a skončil na 22 % a byl v opozici. Je 
nutné se připravit na jednání o vládě široké ko-
alice třeba pod názvem Vláda národní záchrany 
s předem stanovenými zásadami. Pokud to tak 
vyjde, bude Strana soukromníků České republi-
ky součástí vyjednávání o složení vlády a o pro-
gramovém prohlášení vlády. Udělejme vše proto, 
aby to vyšlo. Burcujme své známé, kamarády, 
vysvětlujme, přesvědčujme. 

Zamyšlení Rudolfa Baránka
Tvrdím, že Andrej Babiš už 
narazil na strop svých možností.
Velmi, velmi dlouho hrál Babiš prim při prosazování svých likvidačních 
záměrů, kdy prostřednictvím zákonů připravil nekompromisně „podkla-
dy“ pro postupnou likvidaci tisíců soukromníků, a tím i jejich rodin. Velmi, 
velmi dlouho nekompromisně prosazoval své zájmy i proti lidem z firem, 
které stejně jako on zaměstnávají tisíce lidí.

Revoluční názor: Soukromníci chtějí samostatné ministerstvo sportu!
Kauza kolem dotací z ministerstva školství je pouze vyústěním dlouhodobé ab-
sence systému především u mládežnického sportu. Uvedl to předseda Strany 
soukromníků ČR a zároveň předseda fotbalového oddílu SK Holice Petr Bajer. 

Dodal, že po problémech v Sazce nemá ČSTV 
dostatek prostředků na činnost a sport je dlou-
hodobě podfinancován. Jako politik se proto 
bude zasazovat o vytvoření samostatného mi-
nisterstva sportu. „Sportovní kluby nemohou 
dlouhodobě žít jen z podpory drobných podni-
katelů a obcí, které se na činnosti významně 
podílejí,“ uvedl Bajer.
„Nejde jen o podporu mládeže. Já tvrdím, že je 
důležité, aby sportovali i dospělí. Ne všude ale 
mají sportovci podporu ze strany samospráv, to 
vždy záleží na složení zastupitelstev,“ dále řekl. 
Podle Bajera je nepřijatelné, aby byl sport stále 
jen „přívažkem“ na ministerstvu školství. „Když 
bude existovat samostatné ministerstvo sportu, 

které bude ovšem úzce spolupracovat s příbuz-
nými resorty, pak se dá zajistit i účelné vynaklá-
dání dotací. Nejde totiž v první řadě o vrcholový 
sport, ten si na sebe většinou prostředky se-
žene u větších sponzorů, ale o ten amatérský. 
Pokud budou děti, ale i dospělí lidé sportovat, 
budou určitě zdravější. A co je cennější, než 
zdraví,“ podotýká předseda Bajer.
Problém je podle něj i ve vypisování dotačních 
titulů, na které si i menší oddíly musejí najímat 
specializované firmy. „Tyhle firmy vás za peníze 
do tendru přihlásí, za další peníze dotaci zpro-
cesují a z dotace se ukrajuje a ukrajuje a zby-
tečně. Přitom obce, kdyby dotace dostávaly 
přímo, budou přesně vědět, kam je umístit. Sa-

mozřejmě by to musely být účelové dotace a do-
držování pravidel by mohlo kontrolovat právě 
ministerstvo sportu,“ dále řekl Petr Bajer, který 
je rovněž místostarostou Holic.
Petr Bajer bude kandidovat při podzimních vol-
bách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
ze třetího místa kandidátky Občanské demo-
kratické strany s podporou Soukromníků, a to 
v Pardubickém kraji.


