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Babišovi se daří postupná likvidace ČSSD, měl to v plánu 
Předčasné volby by razantně zamíchaly kartami

Jára Cimrman hadr

Andreji Babišovi /ANO/ se daří postupně likvido-
vat sociální demokracii, což mohl být podle jeho 
dřívějších prohlášení i jeden z cílů pro jeho vstup 
do politiky. Myslí si to předseda Strany soukromní-
ků České republiky Petr Bajer. Dokládá to poklesem 
voličských preferencí ČSSD, které se v mezivoleb-

ním srovnání propadly z více než dvaceti procent 
v roce 2013 pod osmiprocentní hranici v roce 2017, 
což znamenalo pokles z 50 na 15 mandátů ve sně-
movně. „Opětovná vyjednávání s ANO a případný 
vstup ČSSD do vlády po jeho boku může mít 
za následek definitivní zánik tradiční politické stra-

Zrekapitulujme si tedy v kostce dění posledních 

dnů. ANO jedná s ČSSD o společné vládě s pod-

porou komunistů. Nakonec se nedohodnou, 

přičemž obě strany označují jako viníka této 

situace toho druhého. Není daleko k výrazům 

jako jsou podrazáci, křiváci. Jednání jsou „defi-

nitivně“ ukončena a ČSSD ještě týž den odchází 

do opozice. Premiér, pardon plným titulem, pre-

Jakkoliv se snažit okomentovat dění na tuzemské politické scéně, zejména diva-
dlo při sestavování vlády premiérem v demisi, nese s sebou riziko, že než bude 
článek dopsán, bude situace diametrálně odlišná.

  Petr Bajer předseda Strany soukromníků České republiky | předseda strany  
v Pardubickém kraji | místostarosta města Holice | podnikatel

  Ing. Ladislav Linek 1. místopředseda Strany soukromníků České republiky | OSVČ

ny,“ míní předseda Strany soukromníků České re-
publiky. Menšinový podíl členů kabinetu bude podle 
Bajera znamenat jen to, že ČSSD bude v důležitých 
momentech přehlasována a pro ANO bude „hromo-
svodem“ jeho nezdarů. „Prostě to, co se nepovede, 
bude hozeno na sociální demokraty,“ uvedl Petr 
Bajer
s tím, že ještě doufá v masivní odpor členské zá-
kladny ČSSD, jejíž části prý spolupráce jak 
s hnutím ANO, tak i s komunisty vadí.  
„Sociální demokraté za předchozích 140 let udělali 
řadu přehmatů, které mohly způsobit jejich zánik, 
ale pokaždé se z nich nějak dostali, nezopakovali je 
a poučili se z nich. Dokázali pak stranu restartovat 
k nové činnosti. Už druhá vláda s Babišovým hnutím 
ale pro ně může znamenat definitivní polibek smrti,“ 
zhodnotil situaci Petr Bajer. 
Současnému vedení ČSSD podle něj bez ohledu 
na názor členské základny už zdaleka nejde o pro-
sazování vlastních idejí a programu, ale o křesla 
ve vládě. To má dokladovat i fakt, že se už ani nemá 
připravovat referendum o vstupu do vlády. 
„Porušují tím jednoznačně své vlastní Bohumínské 
usnesení, podle kterého by neměla ČSSD spolupraco-
vat mimo jiné s komunisty,“ připomněl Petr Bajer.  

miér v demisi odjíždí do Lán k nejvyššímu vy-
kladači všeho dění. Odtud se vrací se spásnou 
myšlenkou – vláda bezprogramového hnutí ANO 
podpořená SPD a KSČM. Tomio Okamura tvrdí, 
že už jsou jen půlhodiny jednání od nové vlá-
dy a třese se jako malý pes na nějaké křeslo. 
Protože programový průnik obou stran je více 
než 90 %, a to v situaci, kdy se jedná o nové 
společné vládě.  
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 Ale tato dobrá nálada mu vydrží jen několik 
hodin. ANO opět otáčí a vrací se zpět k jednání 
s tolik opovrhovanou ČSSD, neboť část poslanců 
ANO by, dle jejich vyjádření, podporu SPD nes-
kousla. O KSČM však nemluví nikdo z nich. Taky 
zvláštní. Že by evropské dotace byly v ohrožení? 
V EU komunisté nikomu nevadí, neboť půlka ve-
dení EU je stejně tak nějak komunistická. A Oka-
mura pění. Ještě ten večer je totiž připraveno 
v psychopatické televizi Barrandov setkání „vítě-
zů“ a nových spojenců T. Okamury a R. Vondráč-
ka. Ale v této době už není našinec našincem, 
ale cizincem. A Tomio Okamura se do Vondráčka 

pouští hlava nehlava. Říká, že s takovouto stra-
nou by do vlády stejně nešel a okamžitě odchází 
do opozice. 
A přicházejí i mezinárodní události. Andrej Babiš 
se připojuje k útoku spojenců na Sýrii jako 
k spravedlivé odvetě za použití chemických 
zbraní stejně jako ministři v demisi Stropnic-
ký a Šlechtová. Po tomto vyjádření však Andrej 
Babiš jde opět navštívit prezidenta. A vrací se 
opět jako vyměněný. Útok na Sýrii označuje div 
ne jako akt imperialistických zlosynů a kritizuje 
své ministry, kteří ho schvalovali. No jasně, vždyť 
nově vznikající vláda? bude nutně potřebovat 

podporu nebo minimálně toleranci komunistů. 
A proto se domnívám, že na místo prezidentovy 
hlášky „jen idiot nemění své názory“, se hodí po-
hádkové „odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co 
jsem slíbil“. A možná ještě více ono cimrmanov-
ské „kdo způsobil, že i sám náčelník vydával tak 
zvrácené rozkazy“. 
PS: 
Po dopsání této glosy se objevila zpráva, přesně 
jak bylo v úvodu předesláno, že Andrej Babiš vy-
stoupil k situaci v Sýrii s tím, že útok spojenců má 
odradit syrský režim od dalšího použití chemic-
kých zbraní. Som z teho dajaký akýsi zmätený …..

Předseda Strany soukromníků České republiky 
ale nešetřil kritikou jen na premiéra, ale i na pre-

zidenta. „Půl roku po volbách nemáme stabilní 
vládu, za což mohou ambice jednoho muže, který 
nechce pochopit, že demokratické politické stra-
ny ve většině případů nechtějí jít do vlády s trest-
ně stíhanou osobou. Jednání s komunisty či ex-
trémisty mají za cíl jediné - udržení moci v rukou 
právě premiéra v demisi Babiše,“ zdůraznil Petr 
Bajer. Podle jeho názoru má svůj díl viny i prezi-
dent Miloš Zeman, který se účastnil jako první 
porevoluční hlava republiky sjezdu Komunistické 
strany Čech a Moravy. „Zahájení projevu slovy 
soudruzi a soudružky z jeho úst je obrovskou 
fackou do obličeje drtivé většině národa. Je to 
návrat před rok 1989. Paradoxně ve chvílích, kdy 
komunisté mají nejhorší volební výsledek v novo-
dobé historii,“ řekl Petr Bajer.

Řešením patové situace při sestavování vlády jsou 
podle něj předčasné volby, které ale prý není možné 
stihnout připravit do podzimu, kdy se uskuteční ko-
munální volby. Reálnější variantu vidí v jarním ter-
mínu. „Určitě by se výrazně změnil volební výsledek 
a poměr zastoupení stran v poslanecké sněmovně. 
Voliči by jinak a razantně zamíchali kartami. Přede-
vším ti pro ČSSD musejí být naštvaní tím, že jejich 
vedení začalo opět vyjednávat s hnutím ANO. Podle 
informací, které mám z Babišova hnutí, už její před-
seda nemá takovou podporu jako dříve. Ostatně 
spousta členů už ukončila své členství v ANO nebo 
se k tomu chystá. Příkladem je starosta Kroměříže 
Jaroslav Němec, který nesnesl neshody ve hnutí 
řízeném jedním člověkem a hnutí raději ještě před 
komunálními volbami opustil,“ říká Petr Bajer.

Babišovi se daří postupná likvidace ČSSD, měl to v plánu 
Předčasné volby by razantně zamíchaly kartami

Jára Cimrman hadr



Bohumínské usnesení bylo přijato jako 
14. bod usnesení na 27. sjezdu České 
strany sociálně demokratické, který se 
konal v dubnu 1995 v Bohumíně. „Sjezd 
potvrzuje platnost závěrů hradeckého 
sjezdu ČSSD o nepřípustnosti spoluprá-
ce sociální demokracie s extremistickými 
politickými stranami. Vylučuje politickou 
spolupráci se SPR-RSČ, SČK, MNS, KSČM, 
LB a SDL.“  zdroj: wikipedie

Soukromník. Přesné informace v novém obalu

Vážené dámy a pánové, už téměř 3 roky vám 
pravidelně zasíláme měsíčník Strany soukrom-
níků České republiky, který měl doposud v zá-
hlaví Všichni jsme soukromníci.cz
Určitě se shodneme, že přesné informace jsou 
v dnešní době masové mediální manipulace 
velmi důležité. Důležité jsou mj. proto, aby se 
určitá skupina lidí mohla spolehnout na prav-
divost informací, které se týkají např. jejich 
podnikání teď nebo do budoucna (např. co se 
chystá v parlamentu, senátu, jaká je šance, 
že zákon projde nebo bude zamítnut atd.). 
A protože jsme stavovská politická strana, tak 
potřebujeme nejen mezi naše členy „dostat“ 
informace, jak politicky smýšlíme, co chystáme 
a jaké máme spojence. Vaše reakce jsou pro 
nás důležité a poučné. Navíc v říjnu 2018 bu-

dou komunální a senátní volby a na jaře 2019 
volby do Evropského parlamentu. Věříme, že 
s nimi budou zároveň i předčasné volby par-
lamentní. Levicové bandity je nutné zastavit. 
Proto jsme se rozhodli k následujícím krokům:
1)  Měsíčník dostal třídní název Soukromník, ať 

je všem od první vteřiny jasné, o co jde a že 
se za svůj „úděl“ nestydíme.

2)  V záhlaví bude napsáno, že je to měsíční 
Strany soukromníků České republiky. Ať je 
jasno.

3)  Od 6. čísla bude mít měsíčník nejméně 8 
stran s tím, že kromě republikových infor-
mací bude určitý prostor vymezen pro in-
formace z jednotlivých krajských organizací 
Strany soukromníků České republiky.

4)  Záměrem je také vytvořit určitý prostor pro 

  Rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky | politický tajemník strany  
| starobní důchodce

pravidelné informace ze senátu a parlamen-
tu.

5)  Dalším záměrem je také poskytnout určitý 
prostor pro organizace a osobnosti, se kte-
rými jsme připravovali demonstraci 25. 2. 
2018. Dále spolu aktivně pracujeme. Pře-
mýšlíme, jak posílit pravici a tím významně 
přispět k vítězství ve volbách.

6)  Chceme také dát prostor komunálním po-
litikům zvoleným za Stranu soukromníků 
České republiky.

Měsíčník je v současnosti posílán na cca 2 000 
emailových adres. Někteří říkáte, že to dále ro-
zesíláte přátelům a známým. Jen na nás všech 
bude záležet, kolik lidí se k informacím do-
stane a kolik si jich vezme stavovský měsíční 
za svůj. Uvidíme.
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Stát prostřednictvím obcí dotuje  
naši konkurenci z našich daní! 

  Jaroslav Sojka člen Rozšířeného předsednictva Strany soukromníků České republiky
  | místostarosta města Ivančice | živnostník

Jsem soukromníkem dlouhá léta a musím s lítostí 
konstatovat, že s příchodem pana Babiše na poli-
tickou scénu se začali dít věci. Není třeba vyjmeno-
vávat teror, který spustila finanční správa. Všichni 
jsme to pocítili na svém podnikání. Dosud běžné 
,,malé“ podnikání, kterým se živili tisíce živnostní-
ků, kteří od státu naprosto nic nepožadovali, za-
čalo být naprosto nemyslitelné. Při splnění všech 
zákonem daných povinností dnes nelze malou 
živnost provozovat ziskově. Důsledkem těchto 
kroků bylo houfné uzavření venkovských obchodů 
a hospod. 
Dnes, když vidím, jak vznikají obecní provozovny 
a hospody je mi smutno. Stát prostřednictvím obcí 
dotuje prodejny, které jsou naší konkurencí z námi 
odvedených daní! Jaký byl tedy význam všech 
kroků, které slibovaly zvýšení mezd učitelům, 
lékařům, navýšení důchodů a výstavbu dětských 
hřišť? Kolik z těchto slibů bylo splněno? Nejsmut-
nější na tom je, že dnes nikdo tyto chybné kroky 
nekritizuje a nepožaduje analýzu nákladů a výno-
sů, které tato opatření přinesla. Pan Babiš jako 
byznysmen by jistě takto nehospodárně se svými 
penězi nenakládal. Pravicové strany nejsou dosta-
tečně aktivní a nepoukazují na jasné chyby této 
a minulé vlády. Nelze přece žít s pocitem, že se zde 

opět prostřednictvím moci a zastrašování nastolí 
vláda jednoho muže. Jaký z toho máme prospěch? 
Komu tento stav vyhovuje? Dějí se tato opatření 
pro blaho národa? Jistě, že ne. Mocná nejmeno-
vaná společnost, jejíž majitel je dnes premiérem, 
chce uchvátit i ten segment trhu, jenž ještě zbývá. 
Dnes jsem o tomto kroku přesvědčen. Státní pod-
niky jako Česká pošta nebo Lesy ČR, zadávají za-

kázky za stovky miliónů spřízněným společnostem 
s agro firmou. V západních státech Evropy není 
běžné, aby premiér těžil tuto zemi jako zlatokop. 
Jsme slepí a nevidíme, co se kolem nás děje. Ne-
cháváme se vtáhnout do připravených manipulací 
a mezitím v klidu probíhá obsazování klíčových 
pozic na jednotlivých ministerstvech. Výsledkem 
tohoto jednání pak je strach se osobně vyjád-
řit k jakékoli události, se kterou nesouhlasíme. 
My živnostníci chodíme s ohnutým hřbetem před 
úředníky a ze strachu jakéhosi postihu se raději 
k ničemu nevyjadřujeme. Své řemeslo vykonáváme 
poctivě a s láskou. Jaký z toho však dnes máme 
pocit? Většina z nás by nejraději živnostničení po-
věsila na hřebík. A proto musíme dát o sobě vědět, 
hovořit společně o našich problémech. Navrhovat 
změny pro nás neúnosných zákonů. K tomuto je 
zapotřebí naše jednota. Mluvme se svými kolegy 
a přáteli, ukažme jim, že naše strana je pro prosa-
zení změn. Přesvědčujme je k volbě našich členů 
nejen v komunální, ale i v celostátní politice. Bez 
členů v horní či dolní sněmovně parlamentu nebu-
deme akceptováni a naše hlasy se ztratí v beze-
jmenném davu.
Tímto bych chtěl Soukromníkům poděkovat 
za nadlidskou snahu zvrátit tento nepříznivý stav.
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Soukromníci v komunální politice

Komunální volby se blíží velkým tempem. I my v Klášterci nad Ohří se na ně chys-
táme. Před čtyřmi lety jsme v komunálních volbách získali od voličů dva mandáty 
a naivně si mysleli, že pomůžeme naší optikou soukromníka a našimi zkušenostmi 
nově zvolenému vedení města. Nikdo o nás a už vůbec ne o naše rady nestál a tak 
jsme skončili v opozici.

  Ing. Štefan Drozd člen Rozšířeného předsednictva Strany soukromníků České republiky
| předseda strany v Ústeckém kraji | starosta města Klášterec nad Ohří | podnikatel

Zde jsme vytrvale vystupovali proti nelogic-
kým krokům tehdejšího vedení města. Bylo 
to málo platné. Čelili jsme tak aroganci moci 
alespoň humorem. Část koaličních podporova-
telů vedení se zastyděla, přestala podporovat 
bývalou starostku a přišla za námi soukromní-
ky. Prý když jsme tak chytří, tak ať vládneme. 
Stal jsem se tedy starostou patnáctitisíco-
vého města. Musím po těch letech uznat, že 
podnikání a práce pro veřejné blaho se nedá 

srovnat. Ale přece jen selský rozum a svoboda 
v rozhodování (firmu mi stále vede manželka 
a já se tak mohu kdykoliv k podnikání vrátit) 
stačí, zbytek se dá naučit. Dnes a denně čelíte 
dotazům a stížnostem spoluobčanů, pozná-
váte široké spektrum činností a vzájemných 
vztahů. Ti, co vstoupili do vysoké politiky bez 
těchto zkušeností, nemohou mnohdy vědět, 
o čem rozhodují. Lidé na ministerstvech nám 
sice radí, ale o praxi nemají ani potuchy. Dnes 
již jasně vidím, že se mi mých dvacet pět let 
zkušeností z podnikání hodí. Věřím, že se nás 
letos aktivně do „komunálu“ zapojí ještě více, 
uspějeme a ten náš zdravý selský rozum po-
může v rozvoji dalším městům a obcím. 
A my v Klášterci? Uspějeme ještě lépe a bude-
me v započaté práci pokračovat.

3



dění v regionech

www.facebook.com/soukromnici www.soukromnici.cz
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Jdeme do toho znovu společně

Strana soukromníků naváže na výbornou spolupráci s ODS, která probíhala v loň-
ském roce před parlamentními volbami v Moravskoslezském kraji, také v nadchá-
zejících komunálních volbách.

  Bc. Petr Thaisz, MBA místopředseda Strany soukromníků České republiky | 
 předseda strany v Moravskoslezském kraji | podnikatel

První společnou kandidátkou v kraji je kandidátka 
do Zastupitelstva města Ostravy. Vůbec poprvé se 
bude jednat o kandidátku s podporou jiných stran, 
a to TOP 09 a Strany soukromníků České republiky. 
Lídrem kandidátky byl zvolen senátor ing. Zdeněk 
Nytra. Jeho přáním je „Získat nejméně dvojnásobný 
počet hlasů ve srovnání s rokem 2014 a není nere-
álné, abychom měli 10 zastupitelů (v současnosti 4). 

Toho můžeme dosáhnout pouze společně se svými 
partnery z TOP 09 a Strany soukromníků České re-
publiky. Hlasy jejich voličů nesmějí propadnout! Na-
ším cílem je Ostravu probudit. To znamená přilákat 
do města zpátky investory, i ty naše spoluobčany, 
kteří odešli. Ostrava má na to být moderní metro-
polí a příjemným místem pro život.“Volební program, 
který je před dokončením, má celou řadu zajímavých 

témat. Prvním je celkový rozvoj města, návrat inves-
torů, kteří odešli nejen kvůli finanční krizi, ale taky 
návrat obyvatel, a to zejména těch mladých. A když 
už mladí lidé odejdou „do světa“ studovat nebo 
sbírat životní zkušenosti, chceme v Ostravě vytvořit 
takové podmínky, aby se rádi vraceli. V té souvislosti 
se chceme podílet na nové urbanistické studii, která 
by se stala základem rozvoje města pro 21. století. 
V dalších ostravských obvodech se dokončuje perso-
nální obsazení společných kandidátek, jde o Ostravu 
jih, Moravskou Ostravu a Přívoz a Slezskou Ostra-
vu. Další vznikají v okresních městech Frýdek Mís-
tek a Opava. Samostatné kandidátky připravujeme 
v některých obcích, především frýdecko-místeckého 
okresu. V plném proudu již je kampaň Strany sou-
kromníků České republiky a ODS ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Veřejnosti zde budou představeny čelní 
osobnosti společné kandidátky 5. května na „Májo-
vé slavnosti“.
Svou účast na akci přislíbili poslanci za ODS Zby-
něk Stanjura a Jakub Janda, senátor Zdeněk Nytra, 
za Stranu soukromníků České republiky 1. mís-
topředseda Ladislav Linek a místopředseda Petr 
Thaisz. Věříme, že spojením pravicových sil v rámci 
Moravskoslezského kraje, které naši voliči očekáva-
jí, získáme více starostů a zastupitelů ve městech 
a obcích. Za současné politické situace v zemi, nutně 
potřebujeme ovlivňovat politické dění na komunální 
úrovni.

Nejdek – jdeme do komunálních voleb samostatně
  Jan Tóth člen Rozšířeného předsednictva Strany soukromníků České republiky

  | místostarosta města Nejdek | živnostník

Nejdek. Krásné městečko, které leží asi 15 km od Karlových Varů v nádherné 
přírodě Krušných hor a má kolem 8 000 obyvatel. Městečko, které jako každé 
jiné má své interní problémy a starosti, ale také dokáže nabídnout přírodní 
romantiku, pracovní příležitosti, sportovní vyžití a kulturní oddech. To, že si 
„bereme s sebou“ kauzy, které jsou v řešení přes několik volebních období 
neznamená, že město necháme „zarůst“ a nebudeme se věnovat věcem běž-
ným a pro občana tak podstatným – důležitým. Dovolte mi, abych vyzdvihnul 
dvě věci, které se nám povedly a které já osobně stavím hodně vysoko. Už 
do rozpočtu na rok 2015 jsme navýšili položku „opravy komunikací“ a inves-
tovali jsme do asfaltových povrchů, převážně do nejdeckých spádových oblastí, 
které jsou velice zanedbané a potřebují finanční injekci. Jen letos je to částka 
5 mil. Kč, a v tom je zapotřebí pokračovat i v příštích letech. Z hlediska inves-
tic preferujeme v rozpočtu každý rok naše příspěvkové organizace (máme 4 
školky a 2 školy), která bude vrcholit celkovou rekonstrukcí včetně vnitřních 
instalací za 33 mil. Kč naší ZŠ Karlovarská. Jako bývalý učitel mám z této akce 
velkou radost a těším se, že po 50 letech se škola dočká konečně zasloužené 
generálky. Pokusil jsem se vám přiblížit městečko v Karlovarském kraji, které 
připravuje samostatnou kandidátku za Stranu soukromníků ČR do komunálních 
voleb. Je před dokončením a určitě osloví občany, kteří chtějí řešit obyčejné, ale 
pro život podstatné věci.
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dění v regionech

Od letošního 5. března je totiž na LPIS (veřejně 
přístupný registr obhospodařované půdy v ČR) za-
vedena nová funkce. Chcete-li, zobrazí Vám tento 
portál jméno, příjmení, přesnou adresu, telefonní 
číslo a většinou i e-mailovou adresu majitelů všech 

Nemám nic proti W. A. Mozartovi ani dalším klasi-
kům 17. a 18. století. Nemám nic proti vážné hud-
bě, jejím interpretům, z nichž se s mnoha osobně 
znám, i příznivcům tohoto žánru. Ale jsem šokován, 
jakým způsobem se mrhá veřejnými penězi, jakým 
způsobem získává výhodu jeden umělecký projekt 
před druhým a jak vůbec možné, že se z daní nás 
všech platí 80 % všech honorářů, nájmů, ubytování, 
reklamy i děkovných květin pro jednu skupinu vy-
braných umělců. 
Tak zaprvé je třeba říct, že žádost na podporu kon-
certního cyklu „Bacha na Mozarta“ zastupitelstvo 
Zlínského kraje už jednou zamítlo. Tím jsme však 
zřejmě udělali pořádnou ostudu hejtmanovi Jiřímu 
Čunkovi, který ve stejný okamžik oznamoval v kraj-
ském magazínu Okno do kraje, že kraj podpořil (!) 
tento unikátní cyklus koncertů, nad kterými navíc 
on sám navíc převzal osobní záštitu. A tak došlo 
k nevídanému – umělci dostali možnost udělat 
reparát. Poslali na kraj téměř identickou žádosti 
a dokonce dostali téměř půlhodinový prostor na 
oficiálním zasedání krajského zastupitelstva, aby 
osobně odprezentovali svůj projekt. A nechyběla ani 
audioukázka, což snad bylo poprvé v historii celého 
krajského zřízení. 
Na můj dotaz, jestli má jít o precedent, podle kte-
rého dostane každý neúspěšný žadatel o krajskou 
dotaci možnost předložit žádost znovu a přijít ji 
osobně prezentovat na zastupitelstvo, jsem se však 
odpovědi nedočkal. Takže by to mohl být docela uži-
tečný návod třeba pro pořadatele koštu slivovice. 
Přátelé, požádejte si o dotaci, když ji nedostanete, 
požádejte si znovu a přijďte ji prezentovat i se vzor-

Dotace nevyšla? Tak to zkusíme znovu...
  Ing. Michal Dvouletý, MBA člen Předsednictva Strany soukromníků České republiky | 

předseda strany ve Zlínském kraji | krajský zastupitel ve Zlínském kraji od r. 2016

Tak si připadám jako trouba! Zastupitelstvo Zlínského kraje, jehož součástí mám 
tu čest být, odsouhlasilo individuální dotaci ve výši 1,5 milionů Kč na celkem 13 
koncertů vážné hudby, které bude v našem kraji organizovat skupina profesionál-
ních umělců pod názvem „Bacha na Mozarta“.

Kromě „normálních“ starostí s počasím, nedostatkem potravy pro včely a případ-
nými nemocemi jejich včelstev také další novinka Ministerstva zemědělství ČR.

ky slivovice na zastupitelstvo. Alespoň bude legrace 
a třeba pak obměkčíte pana hejtmana i vedení kraje 
a třeba vám pustí také nějaký ten milion … Dělám 
si pochopitelně legraci, ale jen chci poukázat na ab-
surditu toho, co se odehrálo na posledním zasedání 
zastupitelstva. 
Bohužel pořadatelé cyklu „Bacha na Mozarta“ moc 
přesvědčivých argumentů během zasedání krajské-
ho zastupitelstva nepředložili. Umělci sami řekli, že 
jsou profesionálové, kteří si vydělávají svojí umělec-
kou činností. Sami řekli, že bez propagace, která na 
celý cyklus vyjde na 635 tisíc Kč, se tyto koncerty 
vlastně pořádat nedají. Navíc se sami usvědčili v 
matematické negramotnosti a podle mého soudu 
také ve snaze uchlácholit zastupitele tím, že oproti 
původní žádosti navýšili počet koncertů z desíti na 
třináct. Avšak pozorný čtenář obou jejich žádostí 
zjistí, že jak původní, tak aktualizovaný rozpočet 
obsahoval 13krát propagaci, 13krat pronájem, 
13krát produkci, apod. Bohužel celá prezentace, 
která asi také bude zohledněna v nákladech na 
projekt a tedy z velké části zaplacena z krajských 
peněz, působila dojmem možná uměleckým, ale ni-
koliv důvěryhodným stran ekonomické a manažer-
ské připravenosti. 
Za však největší průšvih považuji to, že celý ten-
to umělecký projekt stojí pouze a jen na dotacích. 
Šedesát pět procent dotací má poskytnout kraj, 
dalších patnáct procent další veřejné rozpočty. To 
se pak jednoduše vymýšlí umělecké projekty, když 
80 procent všech nákladů se pokryje z našich daní! 
To se pak jednoduše vyplácí komerční nájmy, kupu-
jí drahé inzeráty a vyplácí nemalé honoráře, když 

80 procent těchto peněz jde z veřejných rozpočtů! 
Takto by to podle mne uměl dělat každý. Ale takto 
nemá vypadat veřejná podpora. A nebojím se říct, 
že taková veřejná podpora je urážkou pro všechny, 
kteří dělají kulturu nezištně, ve svém volném čase, 
často za svoje vlastní peníze anebo peníze pracně 
získané, které si seženou od sponzorů anebo které 
vydělají na vstupném. Ať pak klidně přispěje obec, 
kraj, stát či EU, pokud má tento projekt významnou 
kulturní hodnotu. Ale nesmí to být opačně. Nesmí to 
být tak, že nejdříve vytvoříme penězovod z veřej-
ných rozpočtů a pak se budeme tvářit, jak zachra-
ňujeme kulturní dědictví. 
Způsob a provedení tohoto projektu mi spíš při-
pomíná dobře vymyšlený byznys, než upřímně mí-
něnou snahu o zachování hudby 17. a 18. století. 
Nechci snižovat umělecký přínos, určitě výjimečnou 
kvalitu interpretů i jejich snahu věnovat se kultur-
nímu dědictví. Ale nikdy nepřijmu tento princip zá-
vislosti na dotacích, stejně jako polemiku o tom, že 
takto špičková kultura se dá dělat jen tehdy, když 
utratíte statisíce za nakupovanou reklamu. 
Mimochodem, když vyjdu z toho, že propagace 
koncertního cyklu bude stát 635 tisíc Kč, tak jen 
na inzeráty apod. přispěl Zlínský kraj částkou cca 
412 tisíci Kč. A přitom sami žadatelé počítají s tím, 
že se na koncertech vystřídá 3200 diváků. Takže z 
celkové krajské dotace 1,5 milionů Kč to zname-
ná, že návštěva každého diváka vyjde na cca 469 
Kč. Hejtman Jiří Čunek při schvalování toto dotace 
deklaroval, že pokud pořadatelé koncertů nalákají 
víc diváků a vydělají tedy na vstupném více peněz, 
úměrným způsobem sníží krajskou dotaci. Tak když 
už se nám společně s kolegou krajským zastupi-
telem Tomášem Pajonkem nepodařilo prosadit za-
mítnutí této žádosti nebo alespoň úměrné snížení 
krajské dotace, tak si určitě počkám na celkové vy-
účtování tohoto projektu a zkontroluji si, jestli dojde 
alespoň na slova pana hejtmana. 

Co trápí naše včelaře?
  Ing. Světlana Procházková, MBA členka vedení strany v Jihočeském kraji | členka 

přípravného výboru sekce strany Ženy soukromnice | nakladatelka a galeristka

včelstev v okolí nějakého pozemku – půdy. Stačí 
správně nastavit filtr.
Protestům proti takové volnosti sdělování údajů 
o majitelích se dlouhodobě bránila Českomoravská 
společnost chovatelů i Český svaz včelařů. Marně.

Ministerstvo ve svém dopisu včelařům uvádí: „Ně-
kteří včelaři nesouhlasí s tím, že jejich kontaktní 
údaje jsou přístupné ve veřejné části databáze LPIS 
a nikoliv pouze v té, do které se dostanou jen ze-
mědělci. Má to důvod. Chemické postřiky totiž pou-
žívají nejenom zemědělci na svá pole, ale například 
i obce, České dráhy, správci sportovních areálů při 
údržbě zeleně a krajiny.  
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Tyto subjekty ale do neveřejné části LPIS nemají přístup, takže by nemohly 
zjistit, že v blízkosti pozemků, které chtějí chemicky ošetřit, stojí úly a nemohly 
by upozornit jejich majitele. Vzhledem k počtu a různorodosti nezemědělských 
subjektů, které mohou nakládat s chemickými postřiky, není možné je všechny 
zaregistrovat do neveřejné části LPIS určené pro zemědělce.“(zdroj: https://
www.cmsch.cz/evidence-a-oznacovani-zvirat/vcely, na stránce dole – Dopis 
včelařům 2018)
Zdůvodnění zní logicky – je to v zájmu včelařů a ochraňuje to jejich včelstva. 
Zeptala jsem se tedy jednoho chovatele, jak to bylo dosud, jak a kým jim bylo 
sdělováno, že se někde v okruhu 5 km, nebo v doletové vzdálenosti jejich včeli-
ček, nějaký porost ošetřuje. Odpověděl mi pan Jiří Täuber ze Starých Hodějovic: 
„To nám dali vědět ze Svazu včelařů. Poslali SMS, že se dne tehdy a tehdy bude 
na konkrétním poli stříkat takovým a takovým přípravkem, jestli je ta látka pro 
včely nebezpečná a všechny další podrobnosti.“ Ale o tom, že by si nyní mohl 
každý zjistit jeho adresu, telefon, e-mail a umístění jeho včelstva, nevěděl. Že 
tyto informace má mít Svaz včelařů je přeci logické, u toho jsou včelstva evido-
vána, ale proč kdokoliv jiný? 
Zkusila jsem to. Nechala jsem vyhledat v registru LPIS včelstva umístěná 
v okruhu 5 km od mnou vybraného políčka. Po několika kliknutí jsem mohla 
rovnou z databáze vyexportovat úhlednou excelovou tabulku se 157 jmény, 
adresami, telefony a emailovými adresami… V době, kdy se mnoha lidí bude 
dotýkat GDPR, mi benevolence ve zpřístupňování údajů o majitelích včelstev 
nepřipadá správná. Ať už se jedná o sdělování jejich telefonů a emailů nebo 
informací o přesném umístění včelstva.

Nepolevím v boji za vinařské cyklostezky
  Ivo Valenta senátor za Stranu soukromníků České republiky od r. 2014 | krajský za-

stupitel ve Zlínském kraji od r. 2016 | podnikatel

Považuji za naprosto přirozené, aby si stejně jako 
např. v Rakousku nebo na Slovensku mohli cyklisté 
na cyklostezkách a silnicích III. tříd dopřát sklenku 
vína nebo sklenici piva. Je přeci na hlavu postave-

né, abychom takto devastovali soukromé podnikání 
podél cyklostezek, do kterých se z veřejných roz-
počtů investovaly stovky milionů korun také proto, 
aby pomohly rozvinout lokální ekonomiky, vytvořily 

nové podnikatelské příležitosti, a tedy také nová 
pracovní místa v často odlehlých regionech.
Už jednou jsme v Senátu vybojovali bitvu za zdravý 
rozum, svobodu cyklistů a podporu nejen morav-
ských vinařských cyklostezek. Poslanci však nechali 
zákon, který horní komora Parlamentu schválila 
v květnu 2016, více jak rok u ledu a ignorovali vůli 
Senátu i tisíců lidí, kteří se podepisovali pod celore-
publikovou petiční akci. Do loňských parlamentních 
voleb nestihli zákon projedná a, tak s rozpuštěním 
sněmovny spadl tento zákon pod stůl.
Nevzdal jsem to a znovu jsem proto v Senátu 
předložil novelu zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, která by měla být stopkou pokutám 
cyklistů za jedno pivo nebo sklenku vína, které se 
mohou vyšplhat až do výše 20 tisíc Kč. Navrhl jsem, 
aby u cyklistů byla tolerována hladina alkoholu 
ve výši 0,5 promile, nikoliv 0,8 promile, jak tomu 
bylo v původním návrhu. A jsem rád, že tento zákon 
již prošel v Senátu prvním čtením a že o jeho osudu 
teď budou jednat hned tři senátní výbory.
Doufám, že tato kompromisní varianta bude mít 
velkou šanci nejen v Senátu, ale také v Poslanecké 
sněmovně a pevně věřím, že naše senátorská sna-
ha napodruhé nevyzní do prázdna. A rád bych věřil 
také tomu, že získá podporu nejen cyklistů, ale také 
živnostníků, vinařů a dalších soukromníků.

pohledem senátora

Nikdy nepřestanu bojovat za podporu malých živnostníků, hospodských, vinařů 
a všech aktivních a pracovitých lidí. Také právě proto jsem znovu předložil zákon 
o toleranci alkoholu u cyklistů.

dění v regionech
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Ač se to nemusí někomu zdát, jde o velmi 
důležitou oblast vysílání politických signálů 
veřejnosti, vyjádření názoru a vztahu k naší 
minulosti i současnosti. 
I extrémistické či bezhodnotové politické sub-
jekty jsou čas od času nuceny se k některým 
symbolům přihlásit. Dělají to ovšem velice 
svérázným způsobem.
Zástupci demokratických politických stran, 
včetně Občanské demokratické strany, které se 
hlásí k odkazu 17. listopadu 1989, například 
každoročně navštěvují Národní třídu, kde byla 
v brutálním střetu s komunistickými bezpeč-
nostními složkami odstartována trnitá cesta k 
obnově svobody a demokracie v naší zemi.
Oproti tomu představitelé Komunistické strany 
Čech a Moravy, zásadně odmítající změny, kte-
ré přinesl konec roku 1989, se Národní třídě, 
symbolizující jejich klíčovou historickou prohru, 

velkým obloukem vyhýbají. Pravidelně navště-
vují jinou akci, odkazující k 17. listopadu 1939, 
výročí tragicko-heroického vzepětí české pro-
tektorátní veřejnosti proti nacistické okupaci (a 
staví tak účelově jedno výročí proti druhému). 
Vůbec jim přitom nevadí, že jejich komunistič-
tí předchůdci v ilegalitě s těmito událostmi de 
facto neměli nic společného, ba naopak, jako 
účastníci stalinské Kominterny tehdy byli v sou-
ladu s paktem Molotov – Ribbentrop spolupra-
covníky nacistické Třetí říše.
Také Andrej Babiš, šéf ANO, kritizující a zásad-
ně odsuzující veškerý polistopadový vývoj, se v 
posledních letech objevuje na Národní třídě s 
kyticí. Jako v roce 1989 poražený nomenklatur-
ně-bezpečnostní kádr a privatizační šíbr z ko-
rupčně-kriminálního podhoubí devadesátých let 
se bez skrupulí snaží zmocnit i tohoto symbolu 
pádu totalitního režimu.

Politika a symboly: 
T. G. Masaryk a Národní třída

V dnešní vzrušené době sociálními sítěmi zrychlené komunikace mají v moderní 
politice mnohem významnější postavení než kdykoliv předtím symboly. Přihlášení 
se k nějakým hodnotám prostřednictvím jasných, stručných a sdělných symbolů, 
kterým bude každý občan rozumět.

Vrcholem politické drzosti ovšem byla snaha o 
legitimizaci vlády – dnes již řadu měsíců vlády 
bez důvěry – u snad nejdůležitějšího symbolu 
naší státnosti: u hrobu T. G. Masaryka v Lá-
nech. Nad tímto aktem se bohužel nikdo příliš 
nepozastavil. 
Přitom je na místě se ptát: co má Andrej Babiš 
společného se zakladatelem a prvním prezi-
dentem československého státu? Samozřejmě 
– vůbec nic! Navazuje snad v něčem vlastník 
Agrofertu a ANO – navíc se svou předlistopa-
dovou a polistopadovou minulostí – na poli-
tické ideje první republiky? Absolutně nikoliv! 
Ani tolik potřebnou legitimitu tím jeho jedno-
barevná vláda „odborníků“, opírající se poprvé 
od listopadu 1989 bezprostředně o podporu 
komunistů, rozhodně nezískala. 
Zjevně opět šlo o vykutálený marketingový 
tah, zneužití pietního místa, tak důležitého 
během nacistické okupace i komunistického 
režimu pro české vlastence. Zvrácenou snahu 
naplnit bezhodnotovou nádobu alespoň něja-
kým obsahem.
I Masaryk se v šoku musel obrátit ve svém 
hrobě. 

informace z parlamentu

Ten se netýká jenom hospodských, barmanů 
a hoteliérů. Ale týká se i tisíců zákazníků, které 
zákon ANO, ČSSD a KDU-ČSL vyhnal jako malo-
mocné před hospody. Troufnu si tvrdit, že v tom-
to případě jsou kuřáci tolerantnější než skupina 
protikuřáckých fundamentalistů. Nechtějí kouřit 
všude, uznávají nekuřácké restaurace. Chtějí jen 
místo i pro sebe.
V pátek 20. dubna 2018 ve 12.30 hodin se nove-

la konečně dostala  na řadu. Parlament byl 2 dny 
blokován řešením raket na Sýrii a komunisté se 
opět pokusili odblokovat možnost dodávek pro 
íránskou jadernou elektrárnu. Mnohá vystoupení 
poslanců byla taková, jako by je v přímém přeno-
su poslouchal celý svět. Neposlouchal. Pan Marek 
Benda jako zástupce 86 poslanců, kteří podporu 
novely podepsali, pronesl odůvodnění. Zpravoda-
jem byl určen poslanec Rostislav Vyzula z ANO, 

který patří společně s ministrem zdravotnictví 
v demisi Adamem mezi největší odpůrce. Podle 
toho také Vyzulova zpráva vypadala. Chvílemi 
jsem měl dojem, že se Vyzula udusí. Bohužel byl 
pátek a poslanci to ve 14 hodin zapíchli a spě-
chali domů. Pokračování bude při zasedání par-
lamentu 22. května 2018. Stále jsem přesvěd-
čen, že i přes fanatický odpor některých ministrů 
a poslanců novela bude schválena.

Jak to vypadá s novelou protikuřáckého zákona?
Podaří se zlomit fanatický odpor?

  Rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky | politický tajemník strany  
| starobní důchodce

  PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů | 
poslanec parlamentu za ODS od r. 2017 | historik

Celou dobu se vás snažím co nejpřesněji informovat o různých záležitostech. Nepřesné a zkreslené informace jsou v dneš-
ním světě velmi nebezpečná věc. Už delší dobu vám mj. popisuji vývoj při přípravě a dnes už při prosazování novely tzv. 
protikuřáckého zákona. 
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Občanská válka v Sýrii se stala kolbištěm, 
na kterém se Rusku podařil návrat na světovou 
mocenskou scénu. Definitivně skončil mono-
-polární svět jedné dominantní mocnosti. Oba-
mova administrativa tento vývoj nevyhodnotila 
správně. Také proto po dlouhé době první reakce 
amerických médií hodnotily rozhodnutí preziden-
ta Trumpa a následný raketový útok společně 
s Francii a Británií pozitivně. Mělo být zasaženo 
několik cílů spojených s výrobou a skladová-
ním chemických zbraní, které měla kontrolovat 
strana prezidenta Assada. Toto hodnocení nevy-
drželo dlouho. Syrská vládní strana na tiskové 
konferenci tvrdila, že většinu raket zneškodnila 
protiraketová obrana. Vojensky byla akce ukon-
čena. Britský tisk se víceméně věnoval tomu, 
že zastoupení britské armády ukázalo na za-
staralou výzbroj ve srovnání s Francii, a to je 
samozřejmě třeba změnit. Ruský prezident Putin 
zmírnil své původně razantní vyjádření s tím, že 
odvetnou vojenskou akci by bylo možné očeká-
vat, kdyby došlo k materiálních a lidských ztrá-
tách na ruské straně. Syrská opozice prohlásila, 
že tento raketový útok nic neřeší. Newyorské 
Times kritizovali, ostatně jako neustále Trumpa 
tentokráte proto, že USA ukázali tímto jenom 
symbolickým aktem před jednáním se Severní 
Koreou nekoncepčnost své zahraniční politiky. 
Prošetření a dokazování faktů, že byly použity 
chemické zbraně a kdo je použil, se jaksi z de-
baty vytrácí. Záměry amerického prezidenta bo-
hužel lze obtížně odvozovat z novinových zpráv, 
takže zůstávají jeho přímé televizní debaty. 
Z posledních rozhovorů je patrné, že Trump ne-
chce, aby USA opakovalo dlouhodobé vojenské 
mise, které vyhodnocuje vesměs jako neúspěš-
né. Často poukazuje na to, že i dlouhodobá vo-
jenská angažovanost SSSR v Afganistánu vedla 

k hospodářskému vyčerpání, a to je pro něj stra-
šák. Pak se samozřejmě otevírá téma hospodář-
ských sankcí.  Zdají se být v minulosti ověřeným 
nástrojem konfrontační politiky. Jenom je třeba 
vidět, že tato nová studená válka se již neode-
hrává v realitě železné opony a svět je i tech-
nologicky daleko více propojený. Po mediální 
informaci o sankcích vůči hospodářským institu-
cím a oligarchům z okolí Putina na první pohled 
není jasné, o čem je řeč. Že je to vážný problém 
a že obě strany vyhodnocují skutečné dopady je 
vidět i z toho, že paralelně s tvrdými vyjádření-

mi vůči Rusku, jsme svědky oficiálních návštěv 
v Moskvě. Německá kancléřka Merkelová by to 
měla stihnout ještě do prázdnin, francouzský 
prezident Macron nedávno v Moskvě byl. Němeč-
tí ekonomové poukazují na některá odvětví, kde 
protireakce Ruska může způsobit potíže v USA 

a EU. Jde především o produkci v kovodělném 
průmyslu u titanu, paladia nebo niklu, kde ruské 
firmy dominují světovému trhu. Obvyklý je zákaz 
dovozu potravin, ale lze očekávat něco podob-
ného i pro farmaceutické produkty.  Uvažuje se 
o možném zákazu přeletu pro některé letecké 
společnosti nad ruským územím. Pochopitelně 
podobně jako v diversifikaci vývozu ropy a plynu 
může dojít obecně ke změně orientace na jiné 
trhy, což může být proces nevratný. 
Trochu z té úvahy vypadla samotná Sýrie a její 
obyvatelé. Podle prezidenta Assada pro re-

konstrukci země bude třeba 400 miliard USD. 
Konfrontace velmocí samozřejmě neskončí 
ukončením bojů v Sýrii. Jenom by to závěrečné 
uspořádání nemělo kopírovat to, co se stalo Li-
byi nebo Iráku. To by nebylo řešením ani krátko-
době a už vůbec ne v dlouhodobém horizontu. 

Jaký bude další vývoj v Sýrii?
  RNDr. Jan Koukal, CSc. primátor hl. města Prahy 1993–1998 | velvyslanec  

v Rakousku 2006-2012 | pedagog na Newton College Praha | podnikatel

názory odjinud

„Pokuta je daň za to, že člověk udělal něco špat-
ného. Daň je naopak pokuta za to, že člověk udě-

lal něco dobrého.“ (Johan Norberg, Globalizace). 
A jak se přirozeně zachová člověk k těmto dalším 

Byrokracie je jako smog v ovzduší a obzvlášť EET 
je hodně toxický smog

Co je to EET z pohledu svobodného občana? Nic jiného než další byrokracie, tedy 
skrytá daň za to, že může podnikat. Jen se neplatí přímo státu. Je to neustále 
vynakládaná energie, která by mohla být využita k tvořivosti.

  Boleslav Buzek předseda strany Radostné Česko | podnikatel

„pokutám“ za povolení něco tvořit? Demotivací 
a ignorací. Srovnejme Německo a Bolívii (obrá-
zek). Dva příklady, kde je zřejmá přímá úměra 
mezi časem firmy vynaloženým pro vykazování 
a stínovou ekonomikou. U Bolívie s byrokratic-
kým peklem a zároveň 70% stínové ekonomiky 
je jasná ignorace a plivání na systém.  
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GDPR – vy musíte, my můžeme

Každý, kdo spravuje data svých klientů, zákazníků, zaměstnanců, nebo 
zkrátka jakákoliv citlivá data v rámci svého podnikání, se nevyhne nové re-
gulaci EU zvané GDPR. 

V rámci tohoto obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů se jistě mnoho z vás pořádně 
zapotí. Ta největší tíha samozřejmě dopadne 

  Ing. Tomáš Pajonk předseda Strany svobodných občanů | Zastupitel Zlínského kraje  
| podnikatel

na menší a střední podniky, které si nemůžou 
dovolit složitá řešení na klíč. 
Stát, tentokrát formou Evropské unie, tak opět 
uvaluje na občany extrémně složitou regulaci, 
která nejen že odvede lidi od skutečné práce, 
ale ještě k tomu je vystaví hrozbě pokuty za to, 
když tento složitý přechod včas nezvládnou. 
Naštěstí jdou právě státní úřady příkladem 
a GDPR už dávno zavedly. Vlastně, ne tak do-
cela. Tím, kdo má s GDPR největší problémy 
je právě stát, který spravuje kvanta osobních 
údajů občanů. Politici už si problém uvědomují 
a snaží se situaci hasit na poslední chvíli. Vít 
Kaňovský z KDU-ČSL řekl toto: „Jsem přesvěd-
čený, že výše pokuty by měla být přiměřená 
našim poměrům. Neziskovým organizacím, ob-
cím a úřadům by neměla hrozit žádná pokuta. 
Jsou to všechno subjekty, které už teď bojují 

s financemi a často nemůžou adekvátně zapla-
tit ani svoje stávající zaměstnance,“.
Ano, náš stát chrlí další a další regulace 
a předpisy. Když ale pak někdo oplatí stejnou 
mincí jemu, politici a úředníci bijí na poplach. 
Že by stát sice nařízení plnit musel, ale nemu-
sel platit pokuty? To je naprostý výsměch, kte-
rý dělá z jinak přísného nařízení spíš dobrovol-
nou činnost. Možná, že by bylo fajn, aby přesně 
na toto mysleli poslanci, když budou schvalo-
vat paskvil jako je třeba EET, nebo kontrolní 
hlášení. Oni totiž i živnostníci a podnikatelé už 
teď bojují s financemi a často nemůžou ade-
kvátně zaplatit ani svoje stávající zaměstnan-
ce. Ale to je stávajícím politikům jedno. Tedy, 
jenom do té doby, než se jejich zbraň neobrátí 
proti nim.
Politici jsou už dneska regulováním tak posed-
lí, že si do poslední chvíle vůbec neuvědomují 
následky. Proto musíme volit strany, které jdou 
proti tomuto trendu. Je nás stále ještě menši-
na, ale s každým hloupým nařízením nabýváme 
na síle a jednou se karta obrátí.

názory odjinud

 Česko se stává po kontrolním hlášení a balkánské elektronické 
evidenci vrcholem světové byrokracie. Nyní je nejvyšší v Evropě. Zátěž 
je zde 7x vyšší než v Holandsku nebo Švýcarsku. Byrokratické peklo 
ubírá firmám i zdroje na inovace. Zatímco ve vyspělých zemích stačí 
k zahájení podnikání vypsat formulář A4 a jeden dolar, v Česku potře-
bujete komplikovaný EET nesmysl a téměř ve 100 % případů účetní sílu 
na komplikovanou legislativu. Kde jsou devadesátá léta, kdy si živnost-
ník dělal účetnictví sám? Navíc z peněz daňových poplatníků se nabírají 
noví úředníci a budují se celá nová patra oddělení pro EET.
Bohatství každé země vzniká zespoda. Až 80 % HDP vyspělé ekonomiky 
tvoří malé a střední firmy. Současné represe jsou namířené proti těm 
nejmenším. Kvůli několika nepoctivým drobným podnikatelům se po vzo-
ru Chorvatska vytvořil moloch, kanón na mouchy, EET. Vedle toho však 
stát přichází o miliardy na daních nadnárodních koncernů. Proti těm se 
však Babiš neodváží. Čemu EET pomůže? I kdyby někdo zatajil nějaké 
tržby, tyto peníze se prakticky ihned vrací v dané zemi do oběhu, kde 
se i zdaní. Na rozdíl od odlivu peněz z Česka, kterých je kolem 500 mld. 
Kč, tedy přes 10 % HDP, což je nejvíce v Evropě. Současný vývoj výběru 
daní ukazuje, že u oborů postiženými EET je nárůst nižší (kolem 3%) 
než růst HDP a inflace. Obory nepostižené EET mají růst třikrát vyšší! 
EET nepomůže ničemu; naopak řadě věcí škodí. Je to sprostý zákon, 
který vyřazuje z konkurenčního soupeření starší živnostníky, podnika-
tele s nižší počítačovou gramotností a ty s menší přidanou hodnotou. 
EET není nic jiného než asociální skrytý opak progresivních daní. Menší 
je více potrestán než větší. Stále se Finanční správě nenahlásilo přes 
100 tisíc živnostníků. Tvůrců bohatství a poskytovatelů služeb občanům.
Svoboda podnikání zakotvuje osobní volbu, dobrovolnou výměnu 
a ochranu soukromého majetku. Jedná se o rozvoj zezdola nahoru jed-
notlivci, nikoliv shora dolů vládami. Takto to nikdy a nikde nefungovalo. 
V Česku je už dokonce Babišem zpochybněn i soukromý majetek. Živ-
nostník za své jednání vždy ručí celým svým majetkem. Nyní má o něj 

strach větší než kdy před tím. Sankce při pochybení u EET je 500 tis 
Kč. Platí to třeba i pro malého prodejce zmrzliny. V mnoha případech se 
jedná o celoživotní úspory živnostníka. Finanční správa jde ještě dál. Za-
jišťovacími příkazy zlikvidovala řadu firem. Z toho 37 % zcela nevinných 
bez jediného pochybení!
(Byrokracie zvyšuje stínovou ekonomiku. Logicky, šedá zóna se stává 
více atraktivnější)
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