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XI. Sněm Strany soukromníků České republiky
Holice, 8. června 2019
Sněm Soukromníků schvaluje:
■
■
■
■

zprávu o činnosti strany za uplynulý rok
zprávu o hospodaření strany za uplynulý rok
volbu předsedy strany Petra Bajera a 1. místopředsedy strany pana Ladislava Linka
volbu Rozšířeného předsednictva strany a jím zvoleného Předsednictva a 2 řadových místopředsedů
■ úpravu stanov strany dle návrhu

Sněm Soukromníků zavazuje stranu, aby
v případě spoluúčasti na vládě zrušila:

Vážení čtenáři Soukromníka,
je za námi téměř půlka suchého a parného
léta. Mnozí z vás se již vrátili ze zasloužené
dovolené, někteří se dovolenkují a někteří
se na dovolenou teprve chystají. Politický,
ale i ekonomický vývoj se v naší republice
však nezastavil a událo se mnohé. Ve Straně soukromníků České republiky se konal
v měsíci červnu již 11. sněm strany, který
byl tentokrát volební. Delegáti všemi svými
hlasy potvrdili na další čtyři roky mandát
můj i mandát
1. místopředsedy pana Ladislava Linka.
Dle návrhů krajů pak zvolili členy nového
Rozšířeného předsednictva strany. Z těchto pak na můj návrh dalších sedm členů
do devítičlenného Předsednictva strany.
Zvoleni byli: pan Petr Thaisz, Jiří Hojgr, Jan
Baránek, Otto Jarolímek, Michal Dvouletý,
Ivana Snítilová a Petr Jurča. A z těchto
jmenovaných byli řadovými místopředsedy
zvoleni pan Thaisz a pan Hojgr. Celé nové
vedení strany dostalo díky drtivé většině
hlasů delegátů velmi silný mandát pro řízení strany na další čtyři roky. Před vydáním
tohoto čísla Soukromníka se již nové Předsednictvo a Rozšířené předsednictvo sešlo na jednáních v Praze a prodiskutovalo
další kroky k naplňování programu strany.
Zároveň podniklo první kroky pro přípravu
strany na krajské a senátní volby konané
v příštím roce a kroky pro volby do Poslanecké sněmovny ČR, které by se měly konat v řádném termínu za dva roky. Nicméně
politická situace naznačuje, že mohou být
i dříve. Část 11. sněmu Strany soukromníků České republiky byla věnována výročí
100 let živnostenské politiky.

pokračovaní na str.2

■
■
■
■
■

EET
kontrolní hlášení
protikuřácký zákon
zákon o minimální mzdě
a další zákony bránící rozvoji a svobodě soukromého podnikání

Sněm Soukromníků vyzývá:
■ Senát Parlamentu ČR, aby neschválil zákon o 3. a 4. vlně EET

Sněmem zvolené vedení strany
Předsednictvo Strany soukromníků České republiky:
Petr Bajer

předseda strany, předseda v Pardubickém kraji – Holice

Ing. Ladislav Linek

1. místopředseda strany – Praha

Ing. Jiří Hojgr

místopředseda strany, předseda v Královéhradeckém kraji
– Hradec Králové

Bc. Petr Thaisz, MBA

místopředseda strany, předseda v Moravskoslezském kraji
– Frýdlant nad Ostravicí

Ivana Snítilová

členka Předsednictva, Ústí nad Orlicí

Petr Jurča

člen Předsednictva, předseda v Karlovar. kraji
– Chodov u Karlových Varů

Ing. Michal Dvouletý, MBA

člen Předsednictva, předseda ve Zlínském kraji
– Uherské Hradiště

Jan Baránek

člen Předsednictva, předseda v Jihomoravském kraji – Břeclav

RNDr. Otto Jarolímek, CSc.

člen Předsednictva, předseda v Libereckém kraji – Turnov
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dokončení ze str.1
Na sněmu vystoupili zajímaví hosté, zástupci spolupracujících politických stran, svazů,
ale i Podnikatelských odborů. Všemi projevy
se prolínala snaha spojovat tradiční středopravicové strany v boji proti nepřátelům demokracie, prospěchářům a všem, kdo špatně
vedou naši zemi. Situace ve státě se překotně
vyvíjí a já nebudu popisovat, jak moc vládnoucí garnitura vzala na vědomí téměř 300
000 protestujících občanů. Nebudu ani mluvit
o rozdávání státních prostředků na úkor rostoucího státního dluhu a už vůbec nebudu komentovat komedii odstoupení - neodstoupení
sociální demokracie z vlády. Nebudu též komentovat zprávu EU k čerpaným dotacím ani
nově zveřejněné podezření z daňových úniků
z firmy Čapí hnízdo. O tom již bylo mnohé
napsáno a jsem přesvědčený, že vláda v čele
se svým předsedou zažije horký a těžký podzim. Zmíním však jeden nový problém, který
se rýsuje a který na výše zmíněné navazuje.
Vzhledem k dalšímu suchému létu a nutnosti
ochrany pitné vody v krajině naši politici nejdou cestou využití selského rozumu a cestou
odborných kroků k nápravě chyb, které jsme
doposud učinili, ale snaží se jít změnou ústavy
ČR. Neřeší, že půda je nasycená chemikáliemi,
zhutnělá např. pěstováním kukuřice a absencí hluboké orby a zničená pěstováním řepky.
Neřeší, že se obilí spaluje a že se vybíjí dobytek kvůli nedostatku krmení. Neřeší, že se
na půdě využitelné pro zemědělství staví nové
továrny, zatímco vedle nich chátrají budovy
zkrachovalých firem. Připravují se 3 návrhy,
jak ústavně zajistit ochranu vody Nejnebezpečnějším je návrh KSČM. Je v něm mnoho
nejasných formulací (jsem přesvědčený, že
záměrně) a jeho přijetí může mít netušené
důsledky. Je v něm zakotvené vyvlastnění majetku viz citace: Voda, jakož i ostatní přírodní
zdroje, jsou vlastnictvím státu. Přeloženo do
češtiny, každý pozemek, půda na území ČR by
byl zestátněn. Stejný názor na tento návrh již
formulovalo několik znalců a např. i ústavní
právník, který se vztahu životního prostředí
a ústavy věnuje. Nebezpečnost tohoto návrhu
je o to větší, že premiér Babiš a vláda KSČM se
ke svému vládnutí potřebují. Je to opět příklad
toho, jak je vláda „držena pod krkem“. Původně smetla tento návrh ze stolu, nyní se ANO
a KSČM (možná za podporu rozpočtu) dohodly
tento návrh pustit přes první čtení do poslaneckých výborů.
My demokraticky smýšlející občané, především
naši zástupci v Parlamentu ČR musíme zakročit a smést tyto návrhy definitivně ze stolu.
Zároveň je to příklad toho, že musíme být
ve střehu a reagovat na všechny tyto pokusy hned v zárodku. Jsem přesvědčený, že ani
tento a ani žádný další pokus nemohou projít,
a to navzdory kupčení s hlasy v parlamentu.
Vážení, všem vám přeji krásný zbytek léta, případně dovolené a velmi uvítám Vaše náměty
a připomínky, které bychom měli dle vašeho
názoru řešit, a zároveň předem děkuji za spolupráci v dalším čtyřletém období.

Petr Bajer,
předseda Strany soukromníků České republiky

Rozšířené předsednictvo Strany soukromníků České republiky:
Pardubický kraj

Bc. Jaromír Kuba – Pardubice, Jiří Urbánek – Dříteč

Praha

Ladislav Marek – předseda strany v Praze – Praha, Robert Kučera –
Praha, Václav Krištof – Praha

Královéhradecký kraj

Mgr. Hana Moudrá – Hradec Králové, Hana Pírková – Hradec Králové

Liberecký kraj

Bc. Marek Krčil st. – Liberec, Pavel Fulín – Liberec

Ústecký kraj

Ing. Štefan Drozd- předseda v Ústeckém kraji – Klášterec nad Ohří,
Pavla Zemančíková – Klášterec nad Ohří, Bc. Milan Javorček –
Chomutov

Karlovarský kraj

Jan Tóth – Nejdek u Karlových Varů, David Drška – Chodov u Karlových Varů

Jihočeský kraj

PhDr. Jaromír Procházka – předseda v Jihočeském kraji – Č. Budějovice, Ing. Světlana Procházková, MBA – České Budějovice, Zora
Mlčáková – Dubné

Plzeňský kraj

Mgr. Robert Kaše – předseda v Plzeňském kraji – Plzeň, Mgr. Petr
Pohl – Plzeň, Zdeněk Trnka – Plzeň

Středočeský kraj

Miroslav Naimann – předseda ve Středočeském kraji – Straškov,
Ing. Josef Živnůstek – Mělník, Zdeněk Renc – Rakovník

Zlínský kraj

Bc. Petr Škrášek, MBA – Šumice, Petr Matoušek, MBA – Stříbrnice

Olomoucký kraj

František Kučera – předseda v Olomouckém kraji – Šumperk, Mgr.
Bohuslav Coufal – Olomouc, Michal Preiss – Olomouc

Jihomoravský kraj

Jaroslav Sojka – Ivančice u Brna, Vlastislav Filka – Mikulov

Kraj Vysočina

Miroslav Stehno – předseda v kraji Vysočina – Žďár nad Sázavou,
Rudolf Baránek – Praha

Moravskoslezský kraj

Bc. Petr Thaisz, MBA – viz Předsednictvo, další zástupci kraje nebyli
navrženi

Do Předsednictva a Rozšířeného předsednictva strany byli
zvoleni i naši obecní a krajští zastupitelé:
Ing. Michal Dvouletý, MBA

městský a krajský zastupitel – Uherské Hradiště – Zlínský kraj

Ing. Štefan Drozd

starosta města Klášterec nad Ohří – Ústecký kraj

Petr Matoušek, MBA

starosta obce Stříbrnice – Zlínský kraji

Jaroslav Sojka

1. místostarosta města Ivančice u Brna – Jihomoravský kraj

Pavla Zemančíková

radní města Klášterec nad Ohří – Ústecký kraj

Petr Bajer

člen zastupitelstva města Holice – Pardubický kraj

Ing. Ladislav Linek

člen zastupitelstva MČ Praha 15 – Praha

Ing. Josef Živnůstek

člen zastupitelstva města Mělník – Středočeský kraj

Jan Tóth

člen zastupitelstva města Nejdek u Karlových Varů – Karlovarský kraj

Ing. Světlana Procházková,
členka zastupitelstva města České Budějovice – Jihočeský kraj
MBA
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Hosté sněmu:
Ivo Valenta

senátor Soukromníci

Josef Valihrach ml.

lídr pro volby do EP, Vinařská asiciace ČR

Radomil Bábek

předseda Podnikatelských odborů

Vojtěch Munzar

poslanec ODS

Liana Janáčková

místopředsedkyně NEZÁVISLÍ

Tomáš Zdechovský

poslanec EP-KDU-ČSL

Zdeněk Somr

1. místopředseda ODA

Čestné členství
Nově ustanovený statut čestného člena
byl jako prvnímu udělen panu Bedřichu
Dandovi, dlouholetému místopředsedovi
strany.

Jedním z témat XI. Sněmu Strany soukromníků České republiky bylo i připomenutí 100 let
činnosti stavovských politických stran živnostenského typu. V příštím vydání se k tomuto výročí
vrátíme a přineseme ohlédnutí do historie snah našich předchůdců.

Volby do Evropského parlamentu
24. a 25. května 2019
Ještě v sobotu 2. března 2019 se zdálo, že koalice pro volby do Evropského parlamentu bude ve složení Svobodní – Soukromníci – NEZÁVISLÍ.
Po několika předešlých jednáních se zdálo, že je
domluveno pořadí na kandidátkách, výše vkladu
do předvolební kampaně a ke konci se chýlila příprava volebního programu. Uznali jsme, že Svobodní v tomto momentě mají evropského poslance, a proto budou první v názvu koalice a budou
mít i č. 1 na kandidátce, č. 2 pak Soukromníci,
č. 3 NEZÁVISLÍ a tak dále až po číslo 28. Soukromníci i NEZÁVISLÍ – všechno dohodnuté schválili ve
svých orgánech a čekalo se na 2. březen, kdy měli
v Praze poradu Svobodní. Za Soukromníky se jí
zúčastnili L. Linek a R. Baránek. Řekli jsme něco
o představách Soukromníků, o tom, co je s jejich
předsedou Pajonkem domluveno.
Nato na nás začali od některých jejich delegátů
padat útočné otázky. Bylo vidět, že v sále seděli
zástupci nejméně 3 frakcí Svobodných, které se
mezi sebou moc nemusí. Požádali jsme je, aby se
vyjádřili jasně a že počkáme za dveřmi, než se
mezi sebou dohodnou. Za 30 minut přišel předseda Pajonk a řekl, že byl přehlasován a naše dohody neudržel. Dále řekl, že oni chtějí 1. i 2. místo
a více pozic na kandidátce. Proběhly telefonáty
s předsedou Petrem Bajerem a Svobodným jsme
oznámili, že to, co jsme slyšeli v sále, spojené se
změnami na kandidátce nás nutí je odmítnout.
Předseda NEZÁVISLÝCH Patrik Hujdus udělal to
stejné a ještě ten den jsme se dohodli na společném postupu ve volbách. Za pár dní se přidala
nově se rodící ODA a vznikla kandidátka Soukromníci a NEZÁVISLÍ s podporou ODA a 10 profesních
společenstev, cechů, sdružení, Podnikatelských
odborů atd. Tato společenstva byla se Stranou
soukromníků České republiky už domluvena
a znali jsme jména jejich nominantů. Všichni souhlasili, aby se č. 1 stal pan Josef Valihrach mladší, vinař z Krumvíře v okr. Břeclav, jako nezávislý
kandidát za Stranu soukromníků České republiky
navržený Vinařskou asociací ČR. S velkou pomocí
Josefa Valihracha st., předsedy Vinařské asociace
ČR, Josef ml. v kampani na mnoha místech republiky i ve sdělovacích prostředcích ukázal, že má ve

30 letech pro politiku velký talent a je velmi dobře
posuzován jak kolegy, tak veřejností.
Od začátku příprav jsme věděli, že na rozdíl od
komunálních, krajských, ale i parlamentních voleb,
jsou pro stavovskou politickou stranu evropské
volby krokem do neznáma. Soukromníci a jejich
okolí je považuje za zbytečné a nechodí k nim. Zatím. Přesto tvrdím, že pro nás volby měly i klady,
i když nás volilo pouze 0,36 % voličů. Pouze v okr.
Břeclav to bylo 2,98 %.
a) Poprvé od roku 1989 své zástupce nabídlo
10 profesních společenstev. Zdá se, že si začínají
uvědomovat závažnost situace i to, že bez úspěchu ve volbách nelze očekávat změny k lepšímu.

b) Poprvé od roku 1989 jsme na kandidátce měli
i zástupce sedláků. A ten byl dokonce č. 1 a stal
se velkým příslibem do budoucna. Věřím, že heslo
Živnostníci a Sedláci… má svou budoucnost.
c) Společenstva nám na kandidátku „dodala“ další
velmi šikovné lidi, kteří mají chuť pokračovat.
d) Rozpočet na kampaň byl velmi opatrný, kampaň byla postavena na ochotě pracovat.
e) Z výše uvedených důvodů (přerušení spolupráce se Svobodnými 2. 3. 2019) bylo na kampaň
málo času.

Rudolf Baránek,
zakladatel

a politický tajemník Soukromníků

Pravděpodobně nejstarší věrná volička Strany soukromníků České
republiky 96letá paní Anna Sládková z pražských Košíř.
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Přehřátý svět v horkém létě
 Ing. Ladislav Linek 1. místopředseda Strany soukromníků České republiky
| zastupitel MČ Praha 15 | OSVČ
Nechci se tentokrát věnovat nekonečným průšvihům, a kdyby to nebylo tak vážné, až směšným krokům této
vlády, nekonečným causám premiéra a počínání ČSSD.
Tentokrát chci upozornit na jiné plíživé nebezpečí z dílen jakýchsi aktivistických, zelenopirátských, socialistických skupin a jejich už
vysoko postavených zástupců v celém světě
a jejich zvýšenému vlivu u nás i v současném
europarlamentu.
Tím, jak se ekonomice v současné době daří, to vyvolává pocit, že všechno jde a půjde
automaticky samo a že je
možné jakkoli do tohoto
procesu zasahovat. Pod
pokrývkou nejvyšších idejí
ekologických, zájmu lidu,
dobra všehomíra apod.
Málokdo dnes uvažuje tak,
že bohatství vzniká každodenní poctivou prací, která je smysluplná, má odbyt a je rentabilní. Většina, zejména výše uvedených skupin lidí se
domnívá, že peníze padají jak mana nebeská,
popřípadě vznikají rozdělováním dotací a urváním toho největšího dílu veřejných peněz.
Z toho vyplývají bezprecedentní útoky na ty
oblasti podnikání, které právě peníze generují. Zejména na ty menší, neboť na molochy
si ani tito lidé netroufnou. Jako příklad mohu
uvést cestovní ruch – hotely, restaurace, penziony apod. A to proto, že jsem více než 26
let v této branži působil. Zažil jsem zde časy
dobré, ale i drtivou krizi let 2008 - 2010, kdy
jeden podrážel druhého, a luxusní hotely nabízely ubytování za pár švestek. Omezovali se
zaměstnanci, všichni museli dělat všechno,
aby se přežilo. V současnosti je, i přes všechny hlouposti jako je EET, kontrolní hlášení
a zákaz kouření, situace diametrálně jiná. Ce-

losvětová ekonomika zažívá konjunkturu a ze
všech zemí do všech zemí se valí miliony turistů a utrácejí zde za služby, suvenýry a blbosti
spoustu peněz. Z hlediska ekonomiky, zaměstnanosti a dalších plusů je ekonomický přínos
cestovního ruchu nezanedbatelný.
A teď tedy pohled na tuto skutečnost
z druhé strany. Nynější celosvětový trend dříve nebo později dorazí i k nám. A už doráží. Po
vzoru některých západních
měst se z turisty stává nepřítel, který otravuje vzduch,
je hlučný, zahušťuje provoz
na ulicích, zatímco pašování
nelegálních přistěhovalců je
považován za naprosto normální.
Bez ohledu na negativní dopady na
dotčenou zemi.
V současné době sdílené ekonomiky, zkratek,
kterým člověk ani nerozumí, předstírané ekologie, která občas zavání ekoterorismem a kde
na nejnižším místě pomyslného žebříčku je
pracující otec od rodiny, se nelze ani ničemu
takovému divit. Chápu, že je třeba chránit pa-

A koho tato dodatečná daň
postihne především? No
přece české turisty.
mátky (za nasprejování Karlova mostu bych ty
dva uličníky nejraději zbil), zajistit noční klid,
řešit odpadky, ale jak se říká „vocaď pocaď“.
Myšlenky lidí i z pražského magistrátu na oso-

lení těchto návštěvníků a znechucení jim jejich
pobytu jsou zcestné.
Vždyť tito lidé pak informují o zdejší situaci ve
své domovině a svět si podle toho dělá obrázek. Proto uvažované zvýšení lázeňského
a městského poplatku v Praze z denních 21,Kč až na uvažovaných 250,- Kč nebo instituce
nočního starosty je prostě hrůza.
A koho tato dodatečná daň postihne především? No přece české turisty. Leckdo může
namítnout, že podobné, anebo daleko horší
věci se dějí v Barceloně, Benátkách, Římě (viz
udělení 1 000,- USD pokuty za ohřátí kávy na
nábřeží v Benátkách). To je fakt. Ale naším
dobrým zvykem je vybírat si ze světových zkušeností to nejhorší a potom být ještě papežtější než papež.
A nemohu nezmínit i to, jak se liší v současné
době v současné Evropě i to, jak je rozdílný
způsob pohostinství k lidem, kteří přijíždějí za
poznáním a nechají v dané zemi nemalé částky
a k tzv. uprchlíkům. Obrázek o dvojím přístupu
si jistě vytvoříte sami. Ale toto všechno v plné
nahotě odhalí zadrhnutí ekonomiky, o krizi
nemluvě. Cestování, turistika, koupě lyží nebo
nového auta jsou věci zbytné a lidé v době nedostatku na ně rezignují jako na první v řadě.
Pak se možná změní náhled těch, kteří nikdy
nepodnikali, nikdy si to nezkusili, ale přesně
vědí, jak z koho tahat peníze a přitom klienty
odrazovat.
Trochu se mi prolínají myšlenky, ale věřím, že
chápete, co jsem chtěl sdělit a podívat se na
věci i z druhé strany, než je dnes moderní a zítra již bude možná povinné. Jak říkám, jsem
docela rád, že jsem „starej“. Přestávám totiž
tento svět chápat....

z regionu

Soukromníci proti energetickým šmejdům
 Bc. Jaromír Kuba předseda Strany soukromníků České republiky v Pardubicích | živnostník
Energetické šmejdy netřeba představovat. Zazvoní, vlísají se do bytu a výsledkem je uzavření často nevýhodné
a nesrozumitelné smlouvy na dodávky energií. Jsou schopni vyhrožovat i odmontováním elektroměru, pokud se
s nimi odmítnete bavit. Co ale s takovou smlouvou po uzavření dělat?
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Ze zákona je tu 14denní lhůta na výpověď, nicméně šmejdi dělají vše pro to, aby tento proces co nejvíce komplikovali. Na kontaktní telefonní čísla se jim nedovoláte, slíbené zavolání zpátky se nekoná a poštu zásadně
nepřebírají.
Jak v těchto případech postupovat? Nejprve
je třeba připravit si výpověď. S kolegou JUDr.
Ing. Švamberkem jsme připravili vhodný vzor, odkaz ke stažení je na
konci článku. Kromě klasické
výpovědi obsahuje i pasáže,
týkající se práva na přístup
a práva na výmaz dle GDPR.
Dále je odvolán souhlas se
zpracováním osobních údajů a zrušena případná plná
moc.
Pro úplnost: právo na výmaz
bývá většinou uplatňováno až ve
chvíli, kdy na základě práva na přístup zjistíme nelegální jednání, nicméně
dle konzultací na Úřadě pro ochranu osobních
údajů je možné tento požadavek ponechat
v dopise jako určitou „podporu“.
Šmejd má ze zákona povinnost odpovědět
Navíc dle mého názoru je důvodné u šmejdů
očekávat zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, požadavek na výmaz těchto
údajů tak má své opodstatnění. Proč je třeba
do dopisu zamíchat GDPR? Správce osobních
údajů (v tomto případě šmejd) má ze zákona
měsíc na odpověď. Pokud neodpoví, hrozí mu

citelné sankce ze strany Úřadu pro ochranu
osobních údajů, a to nechce riskovat. No,
a jakmile odpoví, nemůže tvrdit, že
výpověď neobdržel.
Pokuty za porušení GDPR jsou
již v EU udělovány a výjimkou
není ani Česká republika.
Potencionální postih vysoce
převyšuje provizi za sjednání smlouvy na dodávku
energií a toho si je šmejd
velmi dobře vědom. V rámci
EU padlo již i několik miliardových pokut (v přepočtu na
koruny) a ačkoliv v České republice
se pohybujeme podstatně níže (souhrnná
hodnota pokut je prozatím řádově ve stovkách
tisíc korun), nevyplácí se na zaslanou výpověď nereagovat – se šmejdy se úřady obecně
nemazlí.
Funguje to, firmy najednou komunikují
Dopis byl úspěšně otestován, do té doby
nekontaktní společnosti reagovaly poměrně
svižně. Proto jsme se rozhodli poskytnout
jeho vzor i ostatním. Přesně podle hesla „politici často slibují, ale Soukromníci skutečně pomáhají“. To dokážeme brzy i v rámci EET, po-

kud se nepodaří třetí a čtvrtou vlnu zastavit.
Výpověď je následně třeba zaslat písemně
i na e-mail. Do e-mailu je vhodné zdůraznit, že
dopis byl zároveň odeslán v písemné podobě
a na doručenku (tu neuškodí naskenovat do
přílohy e-mailu).

Potencionální postih
vysoce převyšuje provizi
za sjednání smlouvy na
dodávku energií a toho
si je šmejd velmi dobře
vědom.
Zároveň je doporučeno kontaktovat současného dodavatele energií, ať je připraven na možný pokus o ukončení současné smlouvy.
Vzor dopisu je možné stáhnout na adrese
(www.gdpr-pardubice.cz/odstoupeni.docx).
Obsahuje zároveň pasáže o přihlášce, protože
některé smlouvy se tváří jako jakési přihlášky. Věřím, že bude přínosem.

Nabídka doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, děkanky
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Ing. Světlana Procházková, MBA členka Rozšířeného předsednictva Strany
soukromníků České republiky | zastupitelka města České Budějovice

Na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity byl vytvořen nástroj pro podnikatele pod názvem SIP-TOOL , který má napomoci majitelům a jednatelům malých a středních firem řídit svůj firemní inovační rozvoj a sofistikovaně rozvíjet inovační potenciál.
Tento nástroj v podobě softwarové aplikace
http://sipsme.ef.jcu.cz vznikl ve spolupráci
s rakouskou vysokou školou FH Steyr a aplikačními garanty Jihočeským vědeckotechnickým
parkem a agenturou Business Upper Austria.

Nástroj by měl
napomoci živnostníkům
a podnikatelům nezaspat.
Projekt na tvorbu tohoto nástroje navazuje na
dlouholetou orientaci fakulty na výzkum malých

a středních podniků či koučování těchto firem,
a právě v rozvoji jejich inovačního potenciálu
spatřujeme významný přínos pro aplikaci našich
poznatků do praxe.
Tlak na rychlé přijímání změn a adaptaci podniků v nové vlně vědeckotechnického rozvoje
ekonomiky včetně digitalizace na všech úrovních přináší výzvy pro podnikatele, a náš nástroj by měl napomoci v rozhodování právě
živnostníkům, jednatelům malých rodinných
firem či managementu středních podniků řídit optimálně své inovace a „nezaspat“ oproti konkurenci. Jedná se sice o určitou podobu elektronického konzultanta, ale lze též

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
vznést dotaz na tvůrce a vstoupit do kontaktu
s našimi odborníky na konkrétní problematiku.
V tomto ohledu je nástroj adaptabilní, přičemž
umožňuje data buďto vkládat off-line nebo je
sdílet s odborníky z obou univerzit a nechat si
poradit od „živých lidí“.
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pohledem senátora

Senátor Valenta bojoval v Senátu proti EET, horní komora
zákon zamítla a poslala ho zpět poslancům
 Ivo Valenta senátor za Stranu soukromníků České republiky od roku 2014 |
krajský zastupitel ve Zlínském kraji od r. 2016 | zastupitel města Zlína | podnikatel
Horní komora Parlamentu opět zabodovala. Senátoři totiž na konci července zamítli 3. a 4. vlnu EET a zákon, který měl elektronickou evidenci
uvalit na další stovky tisíc živnostníků a řemeslníků, tak vrátil zpět do
Poslanecké sněmovny. Poslanci tak budou mít znovu šanci nedovolit, aby
stát nesmyslně šmíroval další velkou skupinu živnostníků.

„Navíc chyběl pouze jeden hlas a prošel pozměňující návrh, kterým bychom zrušili celý zákon
o EET, tedy včetně první a druhé vlny. Bohužel
se nepodařilo, ale s kolegy senátory jsme domluveni na tom, že předložíme nový návrh na
zrušení EET,“ uvedl slovácký senátor Ivo Valenta, který byl jako nezávislý zvolen do Senátu
v roce 2014 za Stranu soukromníků České republiky.
„EET nefunguje a její zavedení nepřineslo kromě byrokratické buzerace podnikatelů žádné
pozitivní dopady do veřejných rozpočtů. Ano,
všichni jsme četli, že podle ministerstva financí
EET znamená navýšení výběru DPH o 5,4 mld.
Kč. Ale jak následně potvrdilo hned několik
studií, metoda, kterou ministerstvo zvolilo pro
stanovení tohoto odhadu, doslova plave na
vodě. Na větší výběr daní měl totiž daleko větší
dopad vlastní růst ekonomiky. Pokud by navíc
byl tento ministerský výpočet použit na celé
hospodářství, pak bychom se dostali k závěru,
že i v oborech bez EET byl výnos z DPH vyšší

než daňový výnos, odvozený pouze od vlastního růstu ekonomiky. Vyšší daňové výběry s
EET jednoduše nijak nesouvisí a tento regulační
experiment premiéra Babiše se plně minul účinkem,“ dodal senátor Ivo Valenta s tím, že navíc
ani EET není zadarmo.
„Ministerstvo financí vyčíslilo počáteční náklady na zavedení EET na 365 milionů Kč, přičemž
každý rok stojí provoz EET přibližně dalších
300 milionů Kč. A mimochodem, jen na PR k
nikým nechtěnému EET ministerstvo doposud
utratilo z našich daní asi 42 milionů Kč. Jinými
slovy - za peníze daňových poplatníků si kupovalo prosazování největšího projektu angažmá
Andreje Babiše v politice,“ pokračoval v kritice
senátor Ivo Valenta.
Podle jeho slov je EET drahé, nepřináší lepší
výběr daní a zároveň decimuje především malé
živnostníky a drobné podnikatele, kterých by
si každá rozumná vláda měla vážit, nikoliv jim
ustavičně házet klacky pod nohy. „Jak jsme si
už ale stihli zvyknout, od současné vlády nic

jiného čekat nemůžeme. Je totiž podle mne
motivována k tomu, aby křivila trh ve prospěch
„velkotovárníků“ a „kolchozníků“, u kterých je
prioritou čerpání dotací a likvidace drobné, ale
zato dravé konkurence,“ dodal Valenta, který
se s takovým stavem však nehodlá smířit.
I proto v Senátu během projednávání EET navrhl tři pozměňovací návrhy, které byly pojistnou
v případě, že by EET nebylo senátory zastaveno. „Zaprvé jsem chtěl výjimku především
pro všechny živnostníky s ročními příjmy do 1
milionu Kč. Je totiž nesmyslné, aby EET musel
pořizovat kdejaký živnostník, který si svým
podnikáním třeba jen přivydělává. Jde o takovou hranici příjmů, která nezakládá povinnost
registrace k DPH. Navíc tato částka po odpočtu
všech nákladů, poplatků a daní odpovídá čistému měsíčnímu příjmu podnikatele ve výši cca
16.500 Kč, což neodpovídá ani průměrné mzdě
v ČR,“ uvedl Ivo Valenta.
Dalším pozměňovacím návrhem se senátor Valenta pokusil prosadit výjimku pro pěstitelské
pálenice, jejichž sezóna mimochodem právě začíná. „Slíbil jsem to páleničářům na Slovácku a
svůj slib jsem dodržel. Stát nepotřebuje sledovat pěstitelské pálenice ještě pomocí EET, když
už teď je nad každou pálenicí trojí státní kontrola, mimo jiné i právě díky placení spotřební
daně. Pálit se proto musí nejen na Slovácku
bez EET,“ je přesvědčený slovácký senátor Ivo
Valenta.
Posledním pozměňovacím návrhem se pokusil
senátor Valenta osvobodit od EET spolky, jejichž vedlejší hospodářská činnost nepřesáhne
částku opět ve výši 1 mil. Kč. „Celou dobu opakuji, že je hloupost, aby si dobrovolní hasiči,
folkloristé nebo třeba rybáři pořizovali EET jen
pro případ, že udržují ve vesnici spolkový život,
pořádají hody či jinou místní slavnost.
Tím, že se Senátu podařilo zamítnout 3. a 4.
vlnu, na dílčí pozměňovací návrhy už nebyl prostor.

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

6

názory odjinud

Pavel Šafr: Čas na kritickou reflexi masových protestů:
Bylo to silné, ale jsou tu i „ale“


Pavel Šafr novinář | komentátor | šéfredaktor FORUM 24

Největší demonstrace od roku 1989 důrazně zatřásla celou českou veřejností. Bylo řečeno, co mělo být řečeno, a bylo to řečeno opravdu nahlas. Národ nesmí ve svém čele tolerovat agenta Státní bezpečnosti, který
je trestně stíhaný za dotační podvod a kterého vyšetřuje Evropská komise pro neoprávněný souběh čerpání
dotací a výkonu státní funkce.

Směšné snahy tuto demonstraci nějak bagatelizovat pomalu utichají. Účast 300 tisíc osob
je již více méně jasná. Nesmyslná srovnání
s milionovou voličskou základnou hnutí ANO
patří k oblíbenému rejstříku dětinské útěchy
vládních papalášů. Každý soudný člověk ví, že
jde o nesouměřitelné kategorie a silná voličská
podpora Andreje Babiše neznamená ani náhodou většinu společnosti.
Babiš vládne z vůle nehorázného prezidenta a nehorázné komunistické strany. Navíc
Babišova voličská podpora se jednou vytratí
a masové demonstrace jsou součástí postupů,
které k Babišově porážce dříve nebo později
povedou. Mimo jiné právě proto, že se demokratická část veřejnosti umí zorganizovat a má
disciplínu. Tím nabírá morální převahu. Nedemonstruje se tu za platy a za dávky, což je
ta nejhorší zpráva pro předsedu vlády. I kdyby rozdal celý státní rozpočet, tak si tyto lidi
nekoupí. To se zcela vymyká jeho možnostem
chápání.
Lidé demonstrují za dodržování pravidel a Babiš je ten, kdo je nepřijatelným způsobem
překračuje. Proto komentář asi nejvlivnějších
německých novin Franfurter Allgemeine Zeitungzhodnotil Babišovu situaci jasným úsudkem:
Politik s takovou zátěží nemůže v Evropě stát
v čele státu. Masové demonstrace vracejí tudíž
Čechům důstojnost před světem.

Teď je ovšem na místě také zhodnotit slabiny
a rizika současných protestů. Ikonická fotografie zaplněné letenské pláně již má své místo
v budoucích učebnicích dějepisu jisté. Naštěstí
se tam už nevejdou mnohé projevy, které na
demonstraci také zazněly a způsobily u mnoha
účastníků rozpaky. Zdá se, že zatímco mladší účastníci jsou z průběhu demonstrace spíše nadšení, tak lidé ve středním věku mívají
k některým vystoupením kritický odstup. Je to
dáno prostým faktem, že značná část demonstrujících patří k voličům demokratických stran
pravého středu, což je široký, byť nejednotný
politický proud, který má za sebou úspěšnou
transformaci země z totalitního státu k svobodné a prosperující společnosti začleněné
do západních struktur. Je poněkud komické,
když mladí organizátoři nechají před takovými
občany defilovat výlučně jen řečníky s postoji
levicových intelektuálů.
Člověku je poněkud divně, když si na demonstraci
za obnovu demokratických poměrů chvílemi připadá jako na akci nějaké strany zelených a pak
ho zase někdo nutí, aby se chytil jako v kostele
s okolními lidmi za ruce a vnímal při minutce ticha jakousi bioenergii. Vrcholem absurdity je pak
snaha vzbudit mrtvého ducha „existenciální revoluce“ Václava Havla, což je pojem z eseje, kterou
náš první demokratický prezident napsal v disentu
a v níž snil o světě bez politických stran, kdy se

v lidech údajně probudí jejich „autenticita“. Tyto
nesmysly nepolitické politiky kdysi zkomplikovaly
první roky obnovené svobody a vedly k tomu, že se
duchovní následovníci Václava Havla nemohli uplatnit v praktické politice. Na nedělní demonstraci se
ale za to uplatnili v roli jakéhosi svědomí národa.
Nemáme asi nic proti Petru Pithartovi a Daně Němcové, ale proč zde nedostali místo představitelé
jiných proudů politického myšlení? To má už zase
Charta 77 monopol na demokracii? V disentu proti
komunismu přeci byly i jiné proudy. Kupříkladu liberální a křesťanští demokraté. A také sociální demokraté. Pluralita je to, co akci chybělo.
A nakonec je třeba podrobit kritice jistou aroganci, s níž mluvili řečníci o demokratických stranách
a s níž se organizátoři málem vytahovali tím, že nepozvali politiky. Představa politického protestu bez
demokratických politiků je naprosto jalová. Jsou to
totiž právě demokratické strany, které jediné mohou dostat tuto zemi z její krize. Tyto strany potřebují podporu a ne znevažování, což je mimochodem
ústřední bod Babišovy ideologie. Babišismem nejde
úspěšně bojovat proti Babišovi.
Spolek Milion chvilek pro demokracii odvedl na jednu stranu fantastickou práci, ale na druhou stranu
se před ním otevírá velké riziko. Dává značný akcent na havlovský koncept charismatických osobností a málo na reprezentaci občanské plurality.
Proto tomuto spolku hrozí, že se zamiluje do své
moci vybírat řečníky k mikrofónu, což je začátek
konce. To se stalo již první generaci „Pravdy a lásky“ v Občanském fóru v letech 1989 a 90. A druhá
generace může dopadnout stejně.
Shrnuto a podtrženo. Masová demonstrace na letenské pláni obnažila gigantický problém České
republiky, kterou v rozporu s pravidly ovládl nebezpečný a bezskrupulózní predátor. Všichni kolaboranti, kteří Babišovi pomáhali a pomáhají opanovat prostředí politiky, státní správy a médií, mají
oprávněný strach. O jejich roli se ví. A svět zase
ví, že v České republice nežijí jen nemyslící otroci
barbarského miliardáře. To je obrovský přínos masového protestu. Cesta k nápravě ale bude svízelná
a těžká, protože efektivní politický program nebabišovské budoucnosti tu nemáme. A když takový
program nějaká demokratická strana i třeba má,
tak ji nepustí organizátoři protestů k mikrofonu. To
se musí změnit.

ZVEŘEJNĚNO SE SOUHLASEM AUTORA
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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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inzerce

TV kanálů
vč. prémiových

Filmotéka

Populární ﬁlmy
z české i zahraniční
produkce

hodin zpětného
přehrávání (7 dní)

Fungujeme

Pořady, seriály,
nahrávky a živé
vysílání po celé EU

hodin kapacity
nahrávek

Kvalita obrazu

Ve škále rozlíšení
FULL HD / 4K
SD / HD

Przní za jednu
Cena od 1 Kč
na celý první
měsíc
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O společnosti

www.cvtech.cz
Společnost CV TECH s.r.o. se dlouhodobě zabývá užitkovými elektromobily a aktivně pracuje na
jedinečném propojení elektropodvozku a dlouhodobých zkušeností
s komunálními nástavbami.
Vizí společnosti je šířit osvětu o elektromobilitě a zlepšit ekologickou situaci

v naší zemi pro budoucí generace. Pro
své zákazníky vytváří společnost CV
TECH unikátní produkt užitkového elektromobilu s využitím od komunálních služeb
až po přepravu osob a vozíčkářů. Společnost vytvořila pro své klienty centrum elektromobility ve vědecko-technickém parku
Nupharo u Ústí nad Labem. V centru poskytujeme veškeré služby spojené s elekt-

romobilitou, od poradenství a osvěty až po
servisní zázemí. CV TECH je členem Asociace elektromobilového průmyslu a Spolku Čistá mobilita.
Aktuálně se společnost stala zástupcem
značky Maxus pro českou republiku a na
trh přivádí užitkové vozidlo Maxus EV80,
které je lídrem ve své kategorii.

MAXUS EV80
Maxus EV80 je plně elektrické užitkové vozidlo s třímístným interiérem dodávaným ve verzích H2 (10,2 m³), H3
(11,5 m³) a podvozek s kabinou, který
je vhodný k montáži účelových nástaveb. Vedle čistě užitkových provedení je
k dispozici také provedení pro dopravu
osob (minibus) a to i speciálně upravená
verze pro osoby na invalidních vozících
s možností rozvržení sedadel v poměru:
1 řidič + 7 cestujících + 1 místo pro vozíčkáře / 1 řidič + 2 cestující + 4 místa
pro vozíčkáře / 1 řidič + 8 cestujících.
Synchronní elektromotor disponuje výkonem 100 kW a točivým momentem 320 Nm,
což umožňuje maximální rychlost 100 km/h.
Potřebnou energii poskytují Lithium Iron
Phosphate baterie s kapacitou 56 kWh, což
umožňuje dojezd až 192 km a dobití baterie
na plnou kapacitu během dvou hodin při použití DC nabíječky. Vozidlo je standardně vybaveno tak, aby umožňovalo jak AC, tak DC
nabíjení.
Všechny modely EV80 nabízejí ve standardní
verzi řadu komfortních funkcí. Mezi ty nejvýraznější patří klimatizace, elektrické ovládání
bočních oken, vyhřívaná a elektricky nastavi-

Standardní skříňová dodávka má délku nákladového prostoru 3150 mm, šířku 1800 mm
a výšku 1735 mm (1940 mm ve verzi s vysokou střechou), celkový objem 10,2 m³
(11,5 m³ pro verzi s vysokou střechou). Maximální nosnost je 905 kg. Podvozek je možné využít k aplikaci nástaveb jako například:
valník, sklápěč, chladící nástavba, nástavba
pro svoz komunálního odpadu a jiné.
Výrobce poskytuje záruku 3 roky nebo
100.000 km dle toho co nastane dříve.
Na baterii se vztahuje záruka 5 let nebo
100.000 km opět podle toho, jaká situace nastane dříve.

telná vnější zpětná zrcátka, parkovací senzory, MP3 přehrávač a palubní počítač. Volitelným doplňkem je pak 10‘‘ palcová obrazovka,
která zahrnuje nejnovější aplikace Apple CarPlay a Android Auto.

V současnosti lze na uvedený elektromobil získat dotační pobídku a to z programu
Národní program Životní prostředí, výzva
č.11/2018: vozidla na alternativní pohony,
kde spolu s nákupem nebo pronájmem elektromobilu lze čerpat příspěvek i na pořízení
chytrých nabíjecích stanic.

Bezpečnostní prvky ve standardní výbavě
jsou: ABS, EBD, BAS, ESP, asistent pro rozjezd do kopce, airbag řidiče a spolujezdce,
elektronická parkovací brzda, centrální zamykání.

Dále také z programu Ministerstva průmyslu
a obchodu OP PIK nízkouhlíkové technologie – elektromobilita – IV.výzva, kde lze s nákupem elektromobilu čerpat příspěvek i na
pořízení neveřejně nabíjecí stanice.
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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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