
Soukromníci a Svobodní 
vytvořili koalici 
v Libereckém kraji
Zastavit nesmyslné přerozdělování peněz 
daňových poplatníků, zefektivnit hospodaře-
ní kraje a hlavně přiblížit krajský úřad obcím 
a jejich obyvatelům. To jsou v kostce hlavní 
body, s kterými půjde do voleb v Libereckém 
kraji tamní koalice Svobodní a Soukromníci. 
Lídrem bude Radek Uchytil ze Strany svo-
bodných občanů, dvojkou pak Vladimír Resl 
ze Strany soukromníků České republiky. Koa-
lice byla dohodnuta v těchto dnech.
„Se Soukromníky nás spojuje především 
pohled na soukromé vlastnictví a podnikání, 
máme i velmi blízký pohled na mnoho dal-
ších témat. Skutečnost, že se koalice podařilo 
uzavřít v relativně krátké době v osmi kra-
jích, to jen potvrzuje,“ shrnuje místopředseda 
Strany svobodných občanů Karel Zvára.
Koaliční partnery v Libereckém kraji nyní 
čeká doladění přesného a zcela konkrétního 
programu řešící problémy regionu. Napříč re-
giony ale rezonují obdobná témata. Terčem 
velké kritiky tak bude především systém pře-
rozdělování peněz určených na rozvoj obcí 
či podporu sportu a kultury. „Kraje vytvořily 
dotační systémy podobné těm evropským. 
Úředníci říkají, co má být důležité, jak to musí 
vypadat a kolik peněz z našich daní na to 
dají. My jsme přesvědčeni o tom, že o peně-
zích si nejlépe rozhodnou přímo v obcích,“ 
přibližuje jednu ze základních programových 
tezí předseda Soukromníků Petr Bajer.
V tématech pochopitelně nebude chybět ani 
nastavení podmínek pro svobodný rozvoj 
podnikání. „V případě krajů přitom nejde 
o to, aby vytvářely nějaké systémy podpor. 
Úplně postačí, když nebudou překážet, od-
straní zbytečnou byrokracii a tendry, napří-
klad na veřejnou dopravu a podobně, otevřou 
i malým živnostníkům,“ doplňuje první místo-
předseda Soukromníků Rudolf Baránek.
Podle předsedy Strany svobodných občanů 
a europoslance Petra Macha je koalice, v níž 
své síly spojují dva programově blízké sub-
jekty, ale především velkou šancí pro občany 
Libereckého kraje. „Získávají tím možnost 
volit věrohodnou šanci na změnu krajské 
politiky s tím, že jejich hlas nepropadne. 
O tom, že jsme už dokázali tímto modelem 
zaujmout, svědčí rostoucí preference, přede-
vším ve Zlínském, Pardubickém, Královéhra-
deckém či Středočeském kraji,“ vysvětlil.
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Všechny kraje a devět senátních obvodů. Tak vy-
padá základní přehled toho, kde všude bude Stra-
na soukromníků České republiky usilovat o získání 
mandátu ke změně politického kurzu země. „Nikdy 
od roku 1989 nebyla situace soukromníků, ale zá-
roveň všech aktivních a pracovitých lidí, kteří se 
o sebe chtějí starat sami, tak špatná. To je pro nás 
impulz k maximální politické aktivitě,“ vysvětluje 
1. místopředseda Soukromníků Rudolf Baránek.
Sociální inženýrství agrolevicové vlády a selhání 
tradičních pravicových stran. To jsou dva hlav-
ní důvody, proč letos berou Soukromníci krajské 
volby velmi vážně. „Kraje mohou být do jisté míry 
protiváhou politiky vycházející ze Strakovy akade-
mie. Na odpovědných pozicích ale musí sedět lidé, 
kteří místo stranických pouček používají zdravý 
rozum,“ vysvětluje předseda Soukromníků Petr 
Bajer s tím, že krajské volby jsou zároveň přípra-
vou na parlamentní, které se budou konat o rok 
později.
V celkem osmi krajích se Soukromníci domluvili 
na koalici se Stranou svobodných občanů. Napo-
sledy se tak stalo před několika dny v Libereckém 
kraji. „Ve zbývajících krajích naši lidé zvolili jinou 
variantu. V Jihočeském s podporou hnutí Ženy živ-
nostnice 2014, v Plzeňském pak vzniklo uskupe-
ní čtyř stran. V Olomouckém, Moravskoslezském 
a v kraji Vysočina budeme bojovat samostatně, 
i zde ale ještě zcela nevylučujeme možnost pod-
pory jiných stran či uskupení,“ popisuje současný 

stav Petr Bajer. Na kandidáty Soukromníků tak 
voliči narazí ve všech krajích.
Stejně důležité jsou pro Soukromníky i senátní 
volby. Pod jejich hlavičkou byl již do horní komo-
ry zvolen podnikatel a donátor Ivo Valenta. Nyní 
bude „v dresu“ Soukromníků obhajovat svůj post 
senátor a bývalý reprezentant v cyklistice Jozef 
Regec (Blansko), pod hlavičkou Soukromníků pak 
do toho jdou i bývalý pražský primátor Jan Koukal 
(Praha 11 a 15), hudebník Felix Antonín Slováček 
(Praha 10), předseda Sdružení podnikatelů a živ-
nostníků ČR Bedřich Danda (Praha 6), univerzitní 
profesor Ivo Barteček (Olomouc), řezník a živnost-
ník Pavel Havlíček (Plzeň) a projektant a živnost-
ník Petr Novotný (Pardubice). 
V Kutné Hoře nominovala kandidáta do Senátu 
koalice Svobodní/Soukromníci/ODS. Jde o eko-
noma Milana Vodičku. V Bruntále je kandidátem 
koalice ODS/Soukromníci Jiří Žák, podnikatel 
a senátor v letech 2004 až 2010. „Kromě toho 
v několika obvodech budeme podporovat kandidá-
ty ODS Jiřího Obelfalzera, Veroniku Vrecionovou, 
Tomáše Jirsu a Miloše Vystrčila, a v Libereckém 
kraji kandidáta Strany svobodných občanů Davida 
Forbelského,“ doplnil výčet Rudolf Baránek s tím, 
že do boje o Senát nakonec nezasáhne Vendula 
Pizingerová. „Chce se naprosto soustředit na svou 
nadační činnost, role aktivní političky by jí to moh-
la komplikovat,“ dodal s tím, že i nadále zůstává 
sympatizantkou Soukromníků. 
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Příště zavedete zákon o domovnicích, které 
budou práskat přestupky, zlobí se Baránek

Co jako živnostník říkáte na výrok prezidenta Mi-
loše Zemana, že nejvhodnějším řešením situace 
kolem těžební společnosti OKD by bylo přijetí zá-
kona o znárodnění této firmy?
Já jsem si skutečně nemyslel, že 26 let po revo-
luci ještě někdy uslyším od našeho čelného před-
stavitele návrh na znárodnění. To slovo považuji 
za hrozné, zažili jsme to v letech 1945 až 1950. 
Myslel jsem si, že po odjezdu čínského preziden-
ta a celé té šaškárny kolem toho, jak nás zvykali 
zase na rudé vlajky, bude chvíli pokoj. Myslím, že 
situace je dnes skutečně velmi nebezpečná, proto-
že ty pány nalevo napadají opravdu samé hrůzo-
strašné věci. Dnes vedou republiku prezident Miloš 
Zeman a premiér Sobotka a právě oni patří mezi 
ty, kteří kdysi zaseli problém OKD. Vůbec neříkám, 
že za to měli nějaké úplatky, ale oni prostě založili 
průšvih s OKD tím, jak nechali OKD privatizovat. 
A to vůbec nemluvím o tom, kolik levičákům OKD 
za ty roky dalo do voleb peněz. A dnes se prostě 

řekne, že podnik znárodníme. Za nebezpečnou po-
važuji vůbec myšlenku udělat nějaký zákon o zná-
rodňování, i když jen OKD.

Ale co když tyto pány začne napadat udělat zá-
kon o znárodňování, a to OKD se jen vymaže? 
Prostě je to strašný nápad a zajímavé je, že 
to nikomu nevadí. Dokonce v tom někteří hle-
dají klady, že by se tím mohl vyřešit problém 
OKD. Ale tady jde o víc: o to, že někdo má opět 
nápad, že se bude znárodňovat. S jakým nápa-
dem přijde za týden, za čtrnáct dní? Je hrozné, 
do jaké doby nás levičáci táhnou. Slovo znárod-
ňování už v této zemi nikdy nesmí projít. Po-
dobně smýšlí levičáci i vinou sociální demokra-
cie, která se v roce 1948 sloučila s komunisty 
a má neblahé znárodňování také na svědomí, 
když se tak hlásí ke své historii. Je vidět, že 
tito pánové jsou velmi nebezpeční této zemi 
a demokracii.

Ale OKD se ocitlo ve velkých problémech, podalo 
na sebe návrh na insolvenci, tisíce lidí, nejen horní-
ků, zřejmě přijdou o práci. Co tedy s tím?
Je to velká ostuda. Pamatuji si rok asi 1994, když 
jsem byl místopředseda tripartity, jak za mnou při-
šel tehdejší šéf hornických odborů Cyril Zapletal, že 
by chtěl navrhnout na tripartitě, aby horníci mohli 
chodit dřív do důchodu. A ptal se, jestli to podpořím, 
protože věděl, že už jednou jsem se zastal horníků, 
když se zavíraly doly. Řekl jsem, že je to rozumný 
nápad, ale že by měl myslet na to, že jsou tu lidé 
z hutí od vysokých pecí i jiné profese, které jsou 
také tak obtížné a zdraví škodlivé jako hornické. 
Cyril Zapletal dřívější odchod tenkrát navrhl, já i ně-
kteří další zástupci zaměstnavatelů jsme to podpo-
řili, ale samozřejmě se nic nedělo.
Přes to všechno je dnes pro mne nesmírně obtíž-
né k pochopení, že když krachuje OKD a jde o ně-
kolik tisíc lidí, je tam každý týden někdo z vlády.  
 pokračování na str. 3

Zákon o ochraně whistleblowerů? 
Proč to nazývat anglicky? Je to zá-
kon o udavačích, kritizuje první mís-
topředseda Strany soukromníků ČR 
Rudolf Baránek vládní předlohu.  
I K. H. Frank nebo lidé z StB podle 
něj počítali s udavači, ale nikdo na to 
zatím nepotřeboval zákon. „Oni si 
myslí, že když zaměstnavatel zjistí, 
že ho nějaký zaměstnanec práská, 
že ho nevyhodí? To by byl hlupák, 
kdyby práskače nevyhodil z práce,“ 
prohlásil Baránek. V rozhovoru pro 
ParlamentníListy.cz kritizuje i nápad 
Miloše Zemana na znárodnění OKD 
a hovoří o přípravě na podzimní vol-
by do krajů a Senátu.

Na dotaz, jak vnímáme snahu vlády zvýšit daně 
živnostníkům, jsem odpověděl, že je pro nás pře-
kvapením, že tato vláda chystá zvýšení daní živ-
nostníkům. 

Vyjádření k záměru na zvýšení daní 
Vzhledem k tomu, že moje vyjádře-
ní za SsČR, které si autorka článku 
v iDNES.cz Jitka Vlková telefonicky vy-
žádala, ale v článku se kupodivu neob-
jevilo, jsem se rozhodl reagovat na ro-
zebírané téma na našem facebooku.

Vždyť všechny vládní strany měly ve volebních pro-
gramech usnadnění a pomoc drobným a středním 
podnikatelům a především NEZVYŠOVÁNÍ jejich od-
vodů. To nám lhaly?
Pokud půjdou cestou zvyšování daní, dostanou 
se do stavu, kdy tato opatření budou k ničemu, 
protože živnostníci přestanou existovat. Jedno-
duše se stanou zaměstnanci a ve svém volnu 
budou „fušovat“. Co z toho bude mít stát? Nic! 
Překvapuje nás, že vláda nic nedělá ani za stavu, 
kdy obrovské množství živnostníků ukončilo svou 
živnost ke konci loňského roku. Další, ještě větší 
množství živností zanikne na podzim s účinností 

zákona o EET a při náběhu dalších nesmyslných 
norem z dílny této vlády odborníků. Těch odborní-
ků, kteří navzdory tomu, že spustili smršť opatře-
ní pro zajištění lepšího výběru daní, nejsou schop-
ni (určitě právě díky těmto „kvalitním“ opatřením) 
vyšší výběr zajistit. Svými opatřeními však velmi 
výrazně narušují strukturu malého a středního 
podnikání, způsobují zavírání živností, které naši 
občané budovali dlouhá léta, a oslabují ekonomi-
ku státu, která je, v případě zakolísání velkých 
firem, na tomto sektoru ve velké míře závislá. 
Navíc se zbavují osob, které se dokážou posta-
rat samy o sebe, od státu nic nepotřebují a v ne-
poslední řadě zaměstnávají nemalé množství 
zaměstnanců. S těmito snahami SsČR naprosto 
nesouhlasí a bude proti nim s maximální možnou 
silou bojovat.  Petr Bajer, předseda SsČR



Vláda ve svém dokumentu konstatuje, že konverze 
se zastavila již v roce 2008, a tímto tempem prý 
nedoženeme ani Rakousko, a to ani do roku 2100. 
Jsme na tom opravdu tak špatně? Taky máte do-
jem, že se naší ekonomice nedaří, že je slabá? Má 
někdo v ČR pocit, že české firmy nejedou? Nebo je 
to jinak?
Česká republika vybírá nejvíce peněz na daních 
ve své historii. Nezaměstnanost máme jednu z nej-
nižších v Evropě. Rozpočet ČR je v posledních čtvrt-
letích přebytkový, hospodářství roste, ekonomice se 
daří. Stát má dost peněz, aby utrácel, stát přibírá ti-
síce zaměstnanců, státním úředníkům rostou platy, 
stát otevírá nové úřady a instituce. Má na to, pro-
tože firmy a jejich zaměstnanci tvrdě pracují a platí 
daně. Český stát bohatne.
Bohatnou i občané? Nezdá se. Stále nedoháníme 
v životní úrovni ani Rakousko, o té německé se nám 
může jen zdát. Nelepší se stav českého zdravotnic-
tví. Naopak, zoufale chybí zdravotní sestry a lékaři 
odcházejí za prací do ciziny. Nelepší se stav bezpeč-
nosti státu. Na obranu dáváme asi polovinu toho, 
co bychom měli a k čemu jsme se dokonce zavázali. 
Úroveň vzdělání klesá. Učitelé jsou stále placeni pod 
průměrem české mzdy a bez evropských dotací by 
naše školství bylo těžce podfinancováno. Na vědu 
jde, ve srovnání se zeměmi, s nimiž bychom se rádi 
poměřovali, zoufale málo peněz. 
Tady něco nehraje. Jak je to možné? Kam ty peníze 
jdou? Je to prosté a zjevné - na státní zakázky. Ob-
rovské sumy protečou státní pokladnou a přitečou 
do velkých firem, které se státem úzce spolupracují. 
Naše současnost je tedy taková, že malí a střední 
podnikatelé a jejich zaměstnanci platí daně, které 
potom malá skupina největších firem napojených 
na stát čerpá a čerpá. Subvence, daňové úlevy, in-
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dokončení ze str. 2
Kde byli, když krachovaly jiné firmy a lidé při-
cházeli o práci? Nepomohli nikdy nikomu. Teď 
se tam vláda málem chystá odstěhovat, jezdí 
tam i ti, kteří to zavinili, jako premiér Sobotka, 
a na ostatní kašlou. Vláda se stará jen o toho, 
o koho chce. Při vší úctě k horníkům chci připo-
menout, že už neplatí to Gottwaldovo: já jsem 
horník a kdo je víc. Zajímá vůbec někoho z vlády, 
že kvůli nepříznivým podmínkám, které politici 
vytvářejí, krachují tisíce živnostníků? Ne, to ni-
koho nezajímá.
Majitelé OKD by si měli poradit sami, dlouho 
z toho podnikání rýžovali, ale není možné, aby 
politici upřednostňovali horníky před ostatními 
lidmi. Není to nic proti horníkům, je to o směš-

nosti této vlády, která si neví s ničím rady. Jen 
všem slibují zvýšení platů, pouze na soukromní-
ky pletou větší a větší bič a vůbec se tím netají. 
I soukromníci mají rodiny a starají se o své za-
městnance.

Vláda připravuje dokonce dva návrhy zákonů 
o ochraně whistleblowerů, podle nichž by zaměst-
nanec, který oznámí podezření z korupce svého 
zaměstnavatele, měl být zákonem chráněn před 
odvetou těch, jejichž činnost ohlásil, nebo těch, 
kterým kvůli oznámení vznikla nějaká újma. Zá-
kon by měl zabránit jejich propuštění nebo znevý-
hodňování v práci. Co si o tom myslíte?
Ta myšlenka je strašidelná. V tomto prostoru 
České republiky po století zpátky byl vždy dost 

velký výskyt udavačů. K. H. Frank s nimi počítal, 
komunisti také, i StB, ale nikdy na to nepotřebo-
vali zákon. Je k neuvěření a těžko pochopit, co se 
představitelům této vlády skutečně honí v hlavě. 
Nedávejme zákonu anglický název, prostě je to 
zákon o udavačích a jejich ochraně a jde o další 
kamínek do mozaiky toho, co s námi chtějí dělat. 
Je to hodně neuvěřitelné. Oni si myslí, že když 
zaměstnavatel zjistí, že ho nějaký zaměstnanec 
práská, že ho nevyhodí. To by byl hlupák, kdyby 
práskače nevyhodil z práce. Tito pánové chtějí 
všechny ovládnout. Za chvíli bude zákon o domov-
nicích, které budou mít povinnost vládě nahlásit 
všechny přestupky v domě. Je vidět, jak levicoví 
politici přemýšlejí a kam chtějí společnost zavést. 
Prostě je znát, že to jsou bývalí bolševici.

Příště zavedete zákon o domovnicích, které 
budou práskat přestupky, zlobí se Baránek

Český stát: Chudým bere a bohatým dává

Jsem velmi rád, že se opozičním poslancům, 
za přispění poslanců hnutí ANO, podařilo hlaso-
váním zamítnout novelu zákona o ochraně zdra-
ví, předloženou ministrem zdravotnictví Svato-
plukem Němečkem (ČSSD). Ať už poslance ANO 
k zamítnutí motivovalo cokoli, výsledek je stejný. 
Zůstane stav, který vyhovoval a vyhovuje větši-
ně obyvatel. Tedy, že majitel restaurace si sám 
rozhodne, zda bude mít restauraci kuřáckou, 
nekuřáckou či oddělené prostory a stejně tak 
zákazník si rozhodne, komu ,,dá vydělat“. Mys-
lím, že je to krok správným směrem a doufám, 
že v dohledné době (přál bych si nikdy) tento 
socialistický nápad či paskvil zůstane u ledu.  
 Petr Bajer, předseda SsČR a nekuřák

Protikuřácký zákon neprošel

vestiční pobídky a dokonce i dotace pro velké firmy. 
Navíc státní podniky vypisují obrovské zakázky, 
které opět získává jen několik těch největších. Není 
tedy divu, že nikdy neuslyšíte, že by si velké firmy 
stěžovaly na výši daní a na povinnosti vůči státu. 
Velkou část rozpočtu samozřejmě odčerpá sám 
státní aparát. 
Je možné to změnit? Jistě, je to možné. Více peněz 
zaměstnancům. Stát musí nechávat zaměstnancům 
větší díl jejich příjmů. Dnes jim stát bere více než 
60 % ceny jejich práce. Stát se musí zmenšit. Je 
třeba zrušit zbytečná ministerstva, například mi-
nisterstvo pro lidská práva nebo ministerstvo pro 
místní rozvoj. Je třeba zrušit i další nadbytečné 
státní instituce. Velkým problémem je i hospodaření 

s veřejnými prostředky. Zmenšením státního apará-
tu a hospodárným zacházením s veřejnými penězi 
se ušetří obrovské prostředky, které se okamžitě 
mohou přelít do zdravotnictví, školství …
Je to jen několik týdnů, kdy se premiér pan Sobot-
ka velmi starostlivě vyjádřil k tomu, že nedohání-
me naše západní sousedy v životní úrovni. Vyslovil 
nad tím politování a slíbil, že s tím určitě bude něco 
dělat. Tak tady má návod. Méně peněz hladovým 
velkopodnikatelům, lépe hospodařit, zmenšit stát 
a nechat více peněz lidem. Pak doženeme Rakous-
ko do deseti let.
 Radomil Bábek,
 předseda Asociace podnikatelů a manažerů
 (redakčně kráceno)

Český stát bohatne, občanům se však životní úroveň nezvyšuje. Kam se ty peníze ztrácí? Podle akčního plánu vlády je 
jedním z jejích hlavních cílů konverze, tedy přibližování úrovně ekonomiky a životní úrovně občanů zemím na západ od nás, 
Rakousku, Německu, Francii.
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Koalice Svobodní a Soukromníci spustila kampaň Zlínský kraji, probuď 
se. V pondělí 30. května v 11.55 se před sídlem krajského úřadu sym-
bolicky rozezvonily červené budíky. Následně zástupci koalice předali 
otevřený dopis adresovaný členům Rady Zlínského kraje a řediteli Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje, v němž je vyzývají k tomu, aby začali pra-
covat pro region a jeho obyvatele.
„Je zcela evidentní, že náš kraj ztratil dynamiku. Nikam se neposouvá. 
Většina problémů, které jeho obyvatele trápí, je dlouhodobá. U krajské-
ho kormidla se vystřídaly snad všechny strany, ovšem bez výsledku. Je 
opravdu nejvyšší čas kraj probudit,“ říká senátor, donátor a podnikatel 
Ivo Valenta, který Zlínskému kraji dlouhodobě pomáhá. „V regionu je 
plno aktivních a pracovitých lidí. Ovšem kraj jim místo pomoci spíše 
překáží,“ vysvětluje.

Soukromníci v Holicích se již tradičně zúčastnili každoročního dětského 
dne v rodinném centru Holoubek. Báječná atmosféra a pestrý program 
byly umocněny hojnou návštěvností.

Vybudování multifunkční haly pro sport by podle Strany soukromníků 
mělo být prioritou pro město Šumperk v následujícím období. Zázemí 
pro sálové sporty jako tenis, házenou nebo futsal Šumperku doposud 
výrazně chybí. Další problémem dle Soukromníků je i určité protěžování 
šumperského hokeje s ohledem na další sporty ve městě.

Petr Bajer, předseda Strany soukromníků ČR, a Lukáš Jízba, předse-
da Krajské organizace Strany svobodných občanů pro Královéhradecký 
kraj, při společném setkání v rámci kontaktních kampaní.

Krásnou slunečnou neděli prožili děti a jejich rodiče na Moravském ná-
městí v Brně. Dětský den s pestrým programem byl plný zábavy a her. 

Dětský den v Holicích

Strana soukromníků 
z Olomouckého kraje podpoří 
výstavbu multifunkční haly

Setkání Soukromníků a Svobodných 
v Královéhradeckém kraji

Svobodní a Soukromníci uspořádali 
v Brně akci pro děti

Je za pět minut 12! Zlínský kraji, probuď se.
Kampaň koalice Svobodní a Soukromníci začala


