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Strana soukromníků České republiky

Krajské a senátní volby 2. – 3. října 2020 
Situace po odevzdání kandidátek dne 28. 7. 2020, včetně pořadí kandidátů za Stranu soukromníků České republiky

1. Pardubický kraj – 
45 zastupitelů

Senát Parlamentu ČR

Ivo Valenta

3. Ústecký kraj – 55 
zastupitelů

2. Zlínský kraj – 45 
zastupitelů

koalice: Trikolora – Soukromníci
■ č. 1 Petr Bajer – podnikatel, před-
seda strany, zastupitel v Holicích
■ č. 2 ing. Petr Rusek – podnikatel, 
Trikolora
■ č. 4 Bohumil Roub, OSVČ, nezá-
vislý novinář, sympatizant strany
■ č. 6 Mgr. Petr Máca, MBA, jed-
natel zdravotnického zařízení, člen 
strany

podnikatel, krajský zastupitel, se-
nátor 2014-2020
kandidát na senátora za Stranu 
soukromníků České republiky ve 
volebním obvodě č. 81 Uherské 
Hradiště
Vyjádření ke kandidatuře na straně 
10.

koalice: STAN – Soukromníci – hnutí 
Vaše Ústí – Unie pro sport a zdraví
■ č. 1 Filip Ušák – zastupitel v Be-
nešově nad Ploučnicí, STAN
■ č. 3 ing. Štefan Drozd – podni-
katel, starosta Klášterce nad Ohří, 
člen RP strany
■ č. 19 Mgr. Vojtěch Marvan – živ-
nostník, člen strany, radní v Klášter-
ci nad Ohří

koalice: Trikolora – Soukromníci – 
NEZÁVISLÍ
■ č. 1 MUDr. Jaromír Bernátek – pri-
mář v Kyjově, předseda OLK, Trikolora
■ č. 2 ing. Michal Dvouletý, MBA – 
živnostník, krajský zastupitel, člen
Předsednictva strany
■ č. 3 ing. Ivo Mitáček, mediální 
expert, zastupitel města Zlín, sym-
patizant strany

Petr BajerIvo Valenta

ing. Michal Dvouletý, MBA ing. Štefan Drozd

4. Středočeský kraj – 
65 zastupitelů

ODS s podporou Strany soukromní-
ků České republiky
■ č. 1 Mgr. Martin Kupka – starosta, 
poslanec, místopředseda ODS
■ č. 3 ing. Jarmila Smotlachová – 
soukromý zemědělec, starostka 
obce Hlavenec, organizovaná sym-
patizantka Soukromníků

ing. Jarmila Smotlachová

6. Plzeňský kraj – 45 
zastupitelů

samostatně: Strana soukromníků 
České republiky
■ č. 1 Zdeněk Trnka – oční optik
■ č. 2 Mgr. Robert Kaše – advokát 
■ č. 3 Martin Nejdl – svobodný sed-
lák
■ č. 4 Jindřich Krisl – stavitel
■ č. 5 Iveta Churavá – majitelka far-
mářských obchodů U LiduškyZdeněk Trnka
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5. Karlovarský kraj – 
45 zastupitelů

7. Olomoucký kraj – 
55 zastupitelů

9. Královéhradecký 
kraj – 45 zastupitelů

11. Jihočeský kraj – 
55 zastupitelů

8. Liberecký kraj – 45 
zastupitelů

12. Moravskoslezský 
kraj 

13. Jihomoravský kraj
 

10. Kraj Vysočina – 
45 zastupitelů

koalice: ODS – KDU-ČSL – Soukrom-
níci 
■ č. 1   ing. Karel Jakobe – místosta-
rosta Sokolova, krajský radní, ODS
■ č.11 Jan Tóth – živnostník, učitel ZŠ, 
zastupitel v Nejdku, člen RP strany
■ č. 16 Petr Jurča – podnikatel, člen 
Předsednictva strany
■ č. 21 Bc. Roman Krása – státní za-
městnanec, člen strany

koalice: Soukromníci – ODA
■ č. 1 Mgr. Bohuslav Coufal – podni-
katel, člen RP strany
■ č. 2 Jiří Kudláček (ODA), starosta 
města Hranice na Moravě
■ č. 3 Erika Malíková, ekonomická 
poradkyně, 
■ č. 4 Jan Nykl (ODA), pedagog

koalice: Trikolora – Soukromníci – 
Svobodní
■ č. 1 Jiří Matoušek – podnikatel, 
Trikolora
■ č. 3 ing. Jiří Hojgr – živnostník, 
místopředseda strany
■ č. 9 Mgr. Hana Moudrá – státní 
zaměstnanec, členka RP strany

koalice: Trikolora – Soukromníci 
■ č. 8 Ing. Světlana Procházková, 
MBA. – galeristka, soudní znalkyně,
členka RP strany o dalším pořadí se 
jedná 
■ č. 20 MUDr. Lumír Mraček, eme-
ritní lékař záchranné služby
■ č. 54 PhDr. Jaromír Procházka, 
historik umění, spisovatel, člen RP 
strany

koalice: Soukromníci – Svobodní
■ č. 1 RNDr. Otto Jarolímek, CSc. – 
podnikatel, vysokoškolský pedagog, 
člen Předsednictva strany
■ č. 2 David Forbelský (Svobodní), 
IT specialista
■ č. 3 Marek Krčil, podnikatel
■ č. 4 Zdeněk Gottvald (Svobodní), 
galvanizér 
■ č. 5 Milan Klouzek, stavitel

Jednotní – alternativa pro patrioty 
(JAP) s podporou Strany soukrom-
níků České republiky
■ č. 1 Ing. Michal Roždík - stavební 
inženýr, Jednotní
■ č. 5 Mgr. Petr Thaisz, MBA - pod-
nikatel, místopředseda strany
■ č. 8 PhDr. Martin Vacek - obchod-
ní ředitel, exposlanec, člen strany

Strana soukromníků České republiky nebude kandidovat v Jiho-
moravském kraji. Krajská rada strany své stanovisko uvádí na 
jiném místě měsíčníku Soukromník.

koalice: Trikolora – Soukromníci
■ č. 1 Jan Tesař – podnikatel, místo-
předseda Trikolory
■ č. 4 Miroslav Nedvěd – podnikatel, 
starosta obce Markvartice, předseda 
fot. klubu FSC Stará Říše
■ č. 14 Miroslav Stehno – autodo-
pravce, člen RP strany
■ č. 26 Ing. František Krupička, 
soukromý zemědělec, agronom

Jan Tóth 

Mgr. Bohuslav Coufal

RNDr. Otto Jarolímek, CSc.

 Mgr. Petr Thaisz, MBA

ing. Jiří Hojgr

Miroslav Nedvěd

Ing. Světlana Procházková, MBA
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Volby jsou za dveřmi

 Petr Bajer podnikatel | předseda Strany soukromníků České republiky

Vážení a milí čtenáři a naši věrní podporovatelé,
současná doba je prodchnuta u nás i ve světě tur-
bulentními událostmi všeho druhu souvisejícími ze-
jména s koronavirovou krizí, ale i s dalšími oblastmi 
lidského života. Platí to i pro naši politickou scénu. 
Prakticky každý den jsme svědky rozhodnutí našich 
čelných politických představitelů, nad kterými zů-
stává rozum stát a která svým dosahem nutně
musí zhoršit život nejen nás, ale bezprecedentně 
zatíží i budoucí generace. Plánovaný schodek stát-
ního rozpočtu ve výši 500 mld. Kč ještě nemusí být 
konečný a vlastně ani jeho struktura není dodnes 
známa. Mám velikou obavu, že tento schodek nebu-
de rozumně investován, jak je v této zemi zvykem. 
Ale bude projeden zvyšováním platů ve státní sféře, 
tedy kupováním voličů. Navíc za viníky budou ozna-
čeni živnostníci a drobní podnikatelé tím, že čerpali 
své
nedostatečné podpory. Zdravotní situace způsobe-
ná covidem-19 se u nás nelepší, ale podle vývoje čí-
sel spíše horší. Nebýt toho, že se jedná o vážné věci 
spojené se zdravím obyvatelstva, působí jednotlivá 
rozhodnutí ministra zdravotnictví a některých hygi-
enických stanic tragikomicky. A dochází nejen k růz-

ným zanedbáním a k neřízenému rozmachu nemoci, 
ale i k dalším velkým ekonomickým škodám. Ty pak 
již mohou být definitivní pro oslabené podnikatele 
a živnostníky. Tyto změny nepřicházejí ani ze dne 
na den, ale vlastně z hodiny na hodinu.
A v této atmosféře se byť nenápadně, ale jistě blíží 
podzimní senátní volby a volby do krajských zastu-
pitelstev. Jdeme do těchto voleb jak samostatně, 
tak v koalicích nebo jako podpůrčí síla. Udělali jsme 
v jednotlivých krajích to, čemu se podle politického 

pořekadla říká, že politika je umění možného. Jistě, 
že někdo může být při pohledu na některou koalici, 
podporu nebo i kandidátku nespokojen, ale věřte, 
že jsme udělali to, co je v našich silách. Kandidátky 
jsou tedy podány a nyní nás čeká to nedůležitější. 
Boj o volební úspěch. Boj o takový úspěch, který 
nám zajistí nejen možnost ovlivňovat dění z pohledu 
Soukromníků v regionu, ale také zajištění finančních 
prostředků pro důstojný chod strany a její přípravu 
do klíčových parlamentních voleb v roce 2021.
Na Slovácku obhajuje svůj post senátora pan Ivo 
Valenta a je opět nominován jako nestraník 
s podporou Strany soukromníků České republiky. 
I zde v rámci našich stranických možností uděláme 
vše pro obhájení tohoto mandátu.
Chtěl bych Vás poprosit o jakoukoli pomoc při kam-
pani – hodí se každá ruka i hlava a také o pomoc 
při šíření našich myšlenek a postojů hlavně mezi 
živnostníky a drobnými podnikateli.

Na závěr mi dovolte, abych Vás také požádal a po-
prosil o podporu naší strany a jejich kandidátů 
v těchto volbách. Bez Vás nelze docílit úspěchu 
a my si této podpory velice vážíme.

Všem členům a našim sympatizantům

 Rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky

Vážené dámy a pánové,
nastal den odevzdání (28. 7. 2020) kandidá-
tek do krajských voleb a také se blíží termín 
voleb (2. a 3. 10. 2020).
Dnes také dostáváte další vydání Soukromník, 
kde si mj. přečtete umístění členů a sympati-
zantů naší strany v jednotlivých krajích. Chci 
Vás už teď poprosit. Hledejte podporu mezi 
svými známými pro naše kandidáty. Pokud 
máte dobré kamarády nebo obchodní partnery 
i v jiných krajích, řekněte jim o našich lidech 
a požádejte je, aby pomohli v místech, kde žijí 
anebo podnikají. Nezapomeňte také na důle-
žitost kroužků, tedy preferenčních hlasů pro 
naše kandidáty. Každý volič má 4 preferenční 
hlasy. A ty dávejme lidem, u kterých je napsáno 
nominován Stranou soukromníků České repub-
liky. Naše výsledky v krajských volbách budou 
mít velký vliv při jednáních o našem postupu 
v parlamentních volbách 2021. Tam půjde 
o všechno. 
Dovoluji si Vám zaslat jednu z možností podpo-
ry našich kandidátů. Paní Ing. Jarmila Smotla-
chová, naše kandidátka na 3. místě ve Středo-
českém kraji, si připravuje materiál pro osobní 
kampaň. 

Máme k sobě blízko
Sedláci a živnostníci k sobě mají blízko nejen 
proto, že jejich častá obchodní spolupráce je 
výhodná pro obě strany. To už v dávné minu-
losti pochopili i naši předkové. Uvědomili si, že 
jako menšina ve společnosti si musí hájit své 
zájmy i politicky jak v obci, městě, kraji, tak 
i v parlamentu, senátu i ve vládě prostřednic-
tvím svých zvolených zástupců.
Za 1. republiky velmi silná Švehlova Agrární 
strana velmi úzce spolupracovala s Najmano-
vou Československou stranou živnostensko-
-obchodnickou středostavovskou na všech 
úrovních a dokonce 2x v letech 1918–1938 
byli sedláci a živnostníci členy koaličních vlád 
a měli své ministry.
Proto Strana soukromníků České republiky 
s velkou radostí nominovala na volitelné 3. 
místo kandidátky ODS ve Středočeském kra-
ji paní Ing. Jarmilu Smotlachovou, farmářku 
a také starostku obce Hlavenec. Je pracovitá, 
spravedlivá, má už politické zkušenosti a do-
káže nadchnout lidi.
Jsem přesvědčen, že paní Jarmila Smotlacho-
vá má před sebou nadějnou politickou dráhu 
v dresu sedláků a živnostníků.

Upozornění
Dnes poprvé vychází v měsíčníku 
strany Soukromník představení firem 
našich členů a organizovaných sympa-
tizantů. Na straně 15. máte k dispo-
zici tzv. registrační list do Obchodní 
a ekonomické sekce včetně vysvět-
lujícího komentáře a dále pak před-
stavení doposud přihlášených firem. 
Zájem začíná být velký.
Jsem přesvědčen, že tento pokus při-
spěje k většímu obchodnímu přehledu 
našich lidí napříč republikou a bude 
také zárodkem k budoucím obchodům. 
Náš měsíčník Soukromník chodí dnes 
na více jak 5 000 adres a má vzestup-
nou tendenci. To je dobrý předpoklad 
k tomu, že se firmy představí i mnoha 
našim sympatizantům mimo Stranu 
soukromníků České republiky.
 Rudolf Baránek

Přistupme prosím k předvolební kampani i k volbám samotným s velkou zodpovědností.
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Uzoučký koridor pro rozum

Možná, že něco z níže uvedeného bude kontroverzní, ale zbytek svého života již nechci obětovat 
jakési falešné korektnosti. Začnu tím, co je mi nejbližší. Tak tedy pár vět o státním rozpočtu za 
vlády ANO a ČSSD, v letech po odstřelení Nečasovy vlády.

 Ing. Ladislav Linek podnikatel | zastupitel | 1. místopředseda Strany soukromníků ČR

Skutečné příjmy a výdaje v jednotlivých letech

ROK PŘÍJMY (mld. Kč) VÝDAJE (mld. Kč) SCHODEK/PŘEBYTEK

2014 1 133,8 1 211,6 - 77,8

2015 1 234,5 1 297,8 - 62,8

2016 1 281,6 1 219,8 +61,8

2017 1 273,6 1 279,8 - 6,2

2018 1 403,9 1 401,0 + 2,9

2019 1 523,2 1 551,7 - 28,5

V současné době začíná být pro nás jako pro politickou stranu ústředním 
tématem podzimní volby do zastupitelstev krajů a volby do senátu PSP. 
Protože tomuto tématu je dost pozornosti věnováno v ostatních částech 
našeho časopisu, budu se alespoň okrajově věnovat ostatním žhavým 
tématům současné doby.

Je jisté, že výše uvedená tabulka je jednodu-
chá, bez rozboru jednotlivých vlivů, např. toho 
jak pomáhaly peníze z EU, jak se vyvíjeli man-
datorní nebo quazimandatorní výdaje nebo jak 
se dařilo výběru všemožných daní. Jedno však 
je jisté. I v těch super letech, kdy docházelo ke 
zvýšenému výběru daní a nárůstu příjmů státní-
ho rozpočtu se výdaje (až na výjimku roku 2016 
spojenou s více než 60 mld. Kč z EU) řítily vpřed 
ještě vyšší rychlostí. A často se jednalo o peníze 
do soukromých kapes, zbytečné vyhazování včet-
ně podplácení voličů v dresech státních zaměst-
nanců a různých organizací, které si myslí, že na 
peníze daňových poplatníků mají svaté právo. 
Vždyť jen mezi skutečnými výdaji státního roz-
počtu v roce 2014 a původním plánem rozpočtu 
2020 je rozdíl více než 400 mld. Kč!! Tedy více 
než 1/3. Po úpravách způsobených tzv. korona-
virovou krizí mají růst výdaje prozatím až o více 
než 50% !! stavu roku 2014. A přitom i upravený 
odhad příjmů by bohatě stačil (např. mezi lety 
2017 – 2018) na naplnění státního rozpočtu, 
a to myslím obecně vzato nebylo nijak zvlášť zle. 
Už stav rozpočtu k poslednímu únoru 2020 se 
schodkem téměř 30 mld. Kč, kdy ještě nebyla 
žádná koronakrize signalizoval, že je zaděláno 
na pořádný malér. Ale výdaje se pak naprosto ne-
kontrolovaně utrhly ze řetězu, trochu pod heslem 
po nás potopa. Jestli se pořád tvrdí, že krizí se 
nelze prošetřit, tak podle mne se nelze krizí „pro-

vyházet“ Budoucí generace nám jistě poděkují, 
ale co na tom záleží.
Tak mne nějak napadá, co by těmto krokům řekl 
prvorepublikový ministr financí Alois Rašín...
Druhým a stále smutným tématem je dění ko-
lem koronaviru, či chcete-li covidu 19. Z počátku 
epidemie si myslím, že celý národ respektoval 
opatření a rozhodnutí s touto pandemií spoje-
ná. Došlo k velké vlně solidarity při šití roušek 
a výrobě různých jiných pomůcek na zabránění 
rozšíření této nemoci. Nechci tady upozorňovat 
na chaos při nákupu pomůcek, klanění se těm, 
kteří tuto situaci způsobili, nepoděkování Tchaj-

-wanu za dar, přihrávání kšeftů s tímto spojených 
jen vybraným firmám. Chci spíše upozornit na si-
tuaci současnou. V čele dění se střídají odborníci, 
kteří se mění a s nimi se mění i opatření. Jeden 
pomlouvá druhého a všichni jsou nyní chytří jak 
rádio. Pravdou zůstává, že jediný, kdo varoval 
před možností pandemie, byl v parlamentu MUDr. 
Svoboda, který byl za své názory i trochu ze-
směšňován. Ptám se, kde byli ti současní chytří. 
Jen s kroucením hlavy lze naslouchat nářkům 
ministra zdravotnictví, že nejsou testovací kapa-
city, přičemž za pět minut vystoupí předsedkyně 
Akademie věd ČR prof. Eva Zažínalová a řekne, 
že stát nevyužívá veliké kapacity na testování, 
kterými AV ČR disponuje. A platilo a platí to i pro 
české výrobce ochranných pomůcek, na které se 
s objednávkami vždy „pozapomnělo“. A znova. 
Jen s kroucením hlavy lze reagovat na situaci 
v Karvinském a F-M okrese, kde zejména v do-
lech přibývali nakažení po stovkách a nikomu to 
nevadilo. Jak dlouho trvalo, než byly doly uzavře-
ny! Naprosto nepochopitelné i vzhledem k jiným 
oblastem, která jsou promptně označována za 
ohniska, když jsou zde 4 nakažení a firmy oka-
mžitě zavírány. Přitom situace v dolnoslezském 
vojvodství před časem měla být vzhledem k pro-
línání života v této oblasti velkým varováním. 
Přitom od Velikonoc měla fungovat tzv. chytrá 
karanténa, která bohužel nefunguje jak má. Stále 
se málo testuje, stále něco chybí, stále je o ví-
kendech přestávka, jakoby ji měl i virus. Za to 
přesně víme, že už 9 osob se nakazilo v zahraničí 
a přesně kde. Jakoby za tím vším bylo něco scho-
váno...A vše vrcholí bezbřehým diletantismem 
a chaosem při rozhodování o epidemiologické si-
tuaci v posledních hodinách v Moravskoslezském 
kraji. A s tím samozřejmě opět souvisí stotisícové 
škody a ztráty tržeb již tak oslabených podni-
katelů a živnostníků. Situaci jste jistě sledovali 
a obrázek jste si tak učinili sami.
Tak se nám trochu po vypuknutí koronavirové 
krize ztratila ekologická Greta. Jak je možné, že 
její názory nikomu nechybí a současné lidstvo 
z nich nečerpá? Alespoň se, nevím z jakých důvo-
dů, servilní ministři zemí západní Evropy nemusí 

Plánované příjmy a výdaje v roce 2020 

původní plán     1 578,1   1 618,1   - 40,0
poslední úprava     1 364,8   1 864,8   - 500,0
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Chceme být správnou volbou pro voliče a alternativou 
k současnému stylu vedení kraje.

Jsme připraveni napravit chyby a uzdravit Zlínský kraj

Vyzývám současné vedení Zlínského kraje, aby už 
neprovádělo žádná zásadní rozhodnutí, protože 
jsem přesvědčen o tom, že ztratilo důvěru veřejnos-
ti“, uvedl primář Jaromír Bernátek, lídr kandidáty 
TRIKOLORA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ.
„Koalice TRIKOLORA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVIS-
LÍ nabízí voličům jasnou alternativu k současnému 
stylu vedení Zlínského kraje. Náš program je posta-
ven na zodpovědnosti, odbornosti a otevřeném jed-
nání vůči občanům. Naši kandidátku tvoří významné 
osobnosti, odborníci s bohatými zkušenostmi a lidé, 
kteří jsou připraveni pracovat tak, aby se nám všem 
ve Zlínském kraji skvěle žilo. V našem kraji potřebu-
jeme řešit mnoho problémů, nikoliv jen jedno téma. 
Jsme připraveni napravit chybná krajská rozhodnutí 
a s použitím zdravého selského rozumu vrátit věci 
do normálního stavu,“ uvedl primář Jaromír Berná-
tek, který působí jako předseda okresního sdružení 
České lékařské komory. I z tohoto důvodu se chce 
soustředit především na oblast zdravotnictví. 
„Máme zcela konkrétní představu, jak skutečně po-

moci zdravotnictví v našem kraji. Vytvoříme novou 
koncepci rozvoje zdravotnictví, protože ta, kterou 
vytvořilo současné krajské vedení, představuje jeho 
devastaci. Místo virtuální reality kolem nové nemoc-
nice ve Zlíně-Malenovicích okamžitě zahájíme mo-
dernizaci skutečné Krajské nemocnice Tomáše Bati 
v jejím současném areálu. Ihned začneme s reali-
zací výstavby nového pavilonu interny a připravíme 
projekt modernizace celé této nemocnice. Bude to 
rychlejší, levnější a v „pokoronavirové“ době bez-
pečnější řešení, nežli stavba monobloku s mnoha ri-
ziky pro pacienty i zdravotníky. Zároveň tak zachrá-
níme stávající okresní nemocnice a ponecháme jim 
autonomii. V neposlední řadě ukončíme agresivní 
a silovou komunikaci současného krajského vedení 
vůči nemocnicím a novým férovým přístupem vrá-
tíme úctu lékařům, sestrám i pacientům,“ vysvětlil 
primář Bernátek hlavní priority v oblasti zdravotnic-
tví s tím, že dnešní vedení Zlínského kraje svou (ne)
činností promarnilo čtyři roky času. 
„Voličům představíme jasný plán, jak uzdravit 

Koalice TRIKOLORA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ odstartovala v pondělí 29. 
června 2020 svoji kampaň před podzimními krajskými volbami ve Zlínském kraji. 
„Věřím, že z říjnových krajských voleb vzejde nové zastupitelstvo, které bude 
mít od voličů jasný mandát namířit kormidlo směřování našeho kraje správným 
směrem a vrátit věci do normálu. 

 Ing. Michal Dvouletý, MBA člen předsednictva Strany soukromníků České republiky | před-
seda Krajské rady ve Zlínském kraji | zastupitel Zlínského kraje | zastupitel v Uh. Hradišti

Zlínský kraj. Považujeme za důležité nasměřovat 
klíčové investice do oblasti zdravotnictví, dopravy, 
školství a bydlení. Jsme zodpovědní k budoucím ge-
neracím a chceme, aby Zlínský kraj byl skvělým do-
movem nejen pro nás, ale i pro naše děti. Zároveň 
zastavíme megalomanské projekty a zabráníme tak 
hrozícímu ekonomickému kolapsu,“ uvedl krajský 
zastupitel Michal Dvouletý, který bude hájit barvy 
koalice z druhého místa. 
„Nabízíme lidem ve Zlínském kraji transparentní 
rozhodování. Odmítáme současný způsob jednání, 
vládu jednoho muže, manipulace, urážky a netole-
ranci k názorům jiných. Hejtmanství otevřeme ve-
řejnosti tak, aby znovu sloužilo všem lidem, nikoliv 

stydět a klopit oči, že jeli s dětmi autem na výlet 
nebo že letěli služebně letadlem. Možná, že ten-
to relativně studený a deštivý rok všem těmto 
názorům příliš nepřeje. Ale pozor, zelení Khmé-
rové rozhodně nespí a i v těchto dobách krize 
spřádají, a vcelku úspěšně, své plány na zničení 
všeho, co trochu funguje. Své plány na doražení 
automobilového a leteckého průmyslu, doražení 
turistiky. Nic je nezajímají drastické ekonomické 
škody, armády nezaměstnaných, krachující firmy 
a prázdná státní kasa. Možná, že tito lidé nechá-
pou, že se hodnoty tvoří prací a prodejem jejich 
produktů. Anebo to nechtějí chápat. Vlastně už 
se paranoidně ptám, co za tím je? Elementární 
ochrana přírody rozhodně ne. Á propos ptám se. 
Chtěli byste jet eletromobilem třeba z Prahy na 
jih Chorvatska? Bez obav z načerpání energie? 
Kdy? Letos, za rok, za deset let?
A poslední téma je už prakticky tabuizované 
a připomíná mi dobu, když jsme s tátou a dě-
dou večer poslouchali Svobodnou Evropu a byl 
jsem nabádán, abych nic z toho, co jsem sly-
šel ani k doprovodným komentářům, neříkal ve 

škole. To téma se jmenuje Black lives matter... 
Možná původně dobrá myšlenka, aby nebylo 
ubližováno lidem pro barvu jejich kůže, se ab-
solutně zvrhla. Z toho co se ve světě, v blízkosti 
našich hranic a vlastně i u nás děje, zůstává 
rozum stát. Tady už nejde o ochranu někoho, ale 
o útok světové, zejména jakoby salónní levice 
na veškeré hodnoty křesťansko-židovské kultu-
ry. Bourají se sochy, veřejně se nadává židům, 
mění se názvy tradičních mnohdy i stoletých 
sportovních klubů, policie kouká do země při 
rabování a dalším porušování zákona, neboť si 
předtím dovolila zkontrolovat narkomana (udá-
losti ve Stuttgartu). Vandalky, které v Praze na 
Žižkově posprejují pomník významného bojov-
níka proti fašismu (posléze i proti komunismu) 
W. Churchilla jsou na internetu označovány jako 
aktivistky a je s nimi veden rozhovor. Na titulní 
stránce renomovaného časopisu VOGUE se ob-
jevila černá gymnastka, vyfocená renomovanou 
fotografkou židovského původu Annie Leibovi-
tzovou. Ta teď čelí osočení, jak si jako bílá a na-
víc židovka mohla dovolit fotit tuto gymnastku. 

Tu můžou dle vyjádření některých aktivistů fotit 
jen černí fotografové. A navíc prý stejně záměr-
ně přisvěcovala při focení tmavou barvou... Teď 
aby se bála.
 Vedoucí kurátor sanfranciského muzea moder-
ního umění (SFMOMA) Gary Garres je vyhozen 
s důvodem, po petici zaměstnanců, že záměrně 
nakupuje díla bílých umělců! Na britských uni-
verzitách odstraňují obrazy a busty slavných 
a vzdělaných předků (většinou bílých vousatých 
mužů), neboť jejich vyobrazení vyvolávají v ne-
evropských studentech úzkost. Kdo proti tomu 
protestuje, musí dnes mít kromě zdravého rozu-
mu i velkou osobní odvahu. A nejnovější události 
dneška – v Nantes hoří katedrála zapálená dle 
oficiálních údajů na třech místech a ve Frankfur-
tu nad Mohanem tlupy migrantů útočí na polici. 
Měli jsme doma takové pořekadlo, že svět se 
v pr..l obrací. Já nabývám podezření, že už se 
obrátil. Koridor rozumu se stále zužuje.. Na zá-
věr, abych neuvedl nikoho do rozpaků, či dokon-
ce do problémů, zdůrazňuji, že výše uvedené je 
pouze můj názor.
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Z mého pohledu nastává další bod zlomu. 
Buď se střední stav probere a pokusí se sám 
sebe zachránit, anebo se na to zase vybodne. 
Pak ovšem dojde, sice pomaleji, ale přece na 
konečné řešení svobodných živnostníků, sou-
kromníků, podnikatelů. Tedy především těch 

nejmenších, malých a středních. Současná vlá-
da, podle svého jednání, nemá zájem o udrže-
ní, natož rozvoj střední třídy. A podle toho také 
jedná. Když se na to zase vykašleme, znova 
vyhrají, možná ještě výrazněji, a je hotovo. Je 
jedna z posledních možností proces sebezá-

chovy nastartovat. Zahřívacím kolem mohou 
být krajské a senátní volby letos na podzim. 
Pokud si stále všichni budeme říkat, že to 
nemá cenu, že nic nezměníme, případně že 
ty hlasy „propadnou“, není cesty k záchraně. 
Prostě jednou musíme začít házet hlasy sami 
sobě. Rozhodující pak budou parlamentní volby 
2021. Tam už půjde vyloženě o „krk“. Pokud 
tedy nebudou dříve.

Tak už se sakra soukromníci a živnostníci 
probuďme, zvedněme zadky a jděme volit lidi 
ze svých řad! Jde o nás, naši budoucnost i bu-
doucnost našich dětí!

Vloni v prosinci byl schválen 28. rozpočet v za-
tím demokratické České republice se schodkem 
40 miliard Kč. Už tvorba státního rozpočtu na 
letošní rok 2020 nesnese srovnání s žádným 
předešlým rozpočtem. Závažných důvodů k to-
muto tvrzení je hned několik!

1) Více jak 30 let po „svržení komunistů“ je 
menšinová levicová vláda ANO-ČSSD plně zá-
vislá na hlasech poslanců KSČM.

2) Poprvé od 17. listopadu 1989 dva ze tří 
předsedů „vládní koalice“ byli, dle tvrzení pří-
slušných úřadů, agenty STB.

3) Než začne v září 2020 jednání o přípravě 
státního rozpočtu na rok 2021, musí se sou-
časná vládní garnitura vypořádat s obrovskou 
krizí, která po propuknutí COVID-19 11. břez-
na 2020  naplno zasáhla i Českou republiku. 
Výsledkem je rozvrácené hospodářství nejen 

v České republice, ale ve většině zemí celého 
světa.

4) Už při loňském schvalování státního roz-
počtu na rok 2020 bylo jasné, že plánovaný 
schodek 40 miliard Kč je z důvodu zpomalující 
ekonomiky jen imaginární číslo, které nemá 
s realitou nic společného. Výsledky za leden 
a únor 2020 to potvrdily. Byly nejhorší od roku 
1993!!!

5) I z tohoto důvodu koronavirová krize přišla 
vládě Andreje Babiše nesmírně vhod. U tohoto 
pána je nutné uznat, že je mistrem okamžiku. 
Zastavil z hodiny na hodinu chod firem vyhlá-
šením nouzového stavu a začal velmi brutální 
tlak na psychiku občanů. Ani na chvilku neza-
pomněl modelovat situaci tak, aby všichni na-
byli dojmu, že pokud „čínský mor“ přežijeme, 

Koronašílenství a jeho řešení státem, podle mne, odhalilo v plné nahotě, jak si 
stát váží střední třídy.  Rádobypomoc státu hlavně malým a drobným živnostní-
kům a soukromníkům, na kterou většina nedosáhne a která je naprosto neade-
kvátní tomu, jak byli postiženi zákazem své činnosti ze strany státu, jim snad 
konečně otevře oči. Krize se ještě naplno neprojevila, ale určitě přijde. Bohužel.

Zákon o státním rozpočtu je v každé demokratické zemi nejdůležitějším záko-
nem toho či onoho roku. Pokud má vláda České republiky v parlamentu od 101 
poslanců výše, příprava státního rozpočtu probíhá klidněji, pokud vládní koalice 
je menšinová, a tím závislá na hlasech poslanců tzv. podporujících stran, schva-
lování je dramatičtější. 

Máme to ve svých rukách

Handlování o státní rozpočet. O co vlastně jde

 Jitka Linková vedoucí republikové kanceláře Strany soukromníků České 
republiky

 Rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky

individuálním mocenským zájmům. Zajistíme trans-
parentnost každého jednání kraje včetně veřejné 
informovanosti o každé utracené koruně,“ dodal 
Michal Dvouletý s tím, že v tuto chvíli dokončují jed-
notliví garanti konkrétní programové priority, které 
koalice představí v průběhu letních prázdnin. 
Velký důraz bude koalice věnovat jak podpoře ředi-
telů a učitelů škol včetně volnočasových aktivit dětí, 
tak i investicím v oblasti dopravy, spojených s revi-
zí současného nehospodárného konceptu veřejné 
dopravy Zlínského kraje. „Chceme, aby autobusové 
a vlakové spoje jezdily tehdy, kdy je lidé skutečně 
potřebují, a takto ušetřené peníze investujeme do 
oprav a údržby krajských silnic,“ dodal Dvouletý, 
který zdůraznil, že zásadní změny bude potřeba 
provést rovněž v péči o seniory a handicapované 
osoby tak, aby byla posílena nabídka jak pobyto-
vých, tak terénních služeb v kraji. 

Další důležitou oblastí bude oblast bezpečnosti, 
jejíž vysokou odbornost garantuje bezpečnostní 
a mediální expert Ivo Mitáček, který byl dlouhé roky 
výraznou tváří při prezentaci složek integrovaného 
záchranné systému ve Zlínském kraji. „Chci náš kraj 
lépe připravit na hrozby a nebezpečí, které mohou 
v budoucnu ohrozit nejen obyvatele regionu, ale 
také citlivé zdroje, strategické cíle a prvky kritické 
infrastruktury. Chci posílit zabezpečení všech zá-
kladních složek integrovaného záchranného systé-
mu jako jednoho ze základních pilířů naší ochrany 
a pomoci. Chci posílit vybrané ostatní složky inte-
grovaného záchranného systému pro případnou 
pomoc ke zvládání mimořádných nebo krizových 
situací. Mým cílem je také prevence, vzdělávání 
a připravenost občanů, kde základním stavebním 
kamenem je otevřená komunikace,“ uvedl Ivo Mi-
táček, dnešní zastupitel a předseda kontrolního 

výboru statutárního města Zlín. Se sloganem, že 
i Valašsko patří do Zlínského kraje, bude první 
čtveřici kandidátů této koalice uzavírat podnika-
tel Radim Červenka z Vidče. „Zlínský kraj nemůže 
končit na Syrákově! Jsem hrdý na to, že pocházím 
z Valašska, ale bohužel každý den narážím na to, 
jak hejtmanství na tuto část kraje úplně zapomíná. 
Týká se to nejen dopravy, ale také školství, sportu, 
kultury a dalších oblastí. Nyní nám kraj chce navíc 
sebrat naši nemocnici ve Valašském Meziříčí, čemuž 
chci zabránit,“ uvedl Radim Červenka, který vstou-
pil do politiky proto, aby se v ní nejen mluvilo, ale 
hlavně něco konkrétního dělalo. „O podpoře sportu 
mluví před volbami každý, ale potom jak se říká 
skutek utek…. Náš plán je jasný, podpořit trenéry 
i modernizaci sportovní infrastruktury tím, že zdvoj-
násobíme finanční prostředky, které má kraj určeny 
na podporu sportu,“ dodal Radim Červenka. 
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Obdobné bylo i nedávné jednání zastupitel-
stva, které se uskutečnilo jako první po „ko-
ronavirové krizi“ dne 18. května 2020. Podle 
tehdejších hygienických pravidel nebylo možné 
jednat v naší zasedací místnosti zastupitel-
stva na radnici, a tak se muselo zorganizovat 
poměrně technicky náročné zasedání ve spor-
tovní hale. Stolky pěkně dva metry od sebe, 
na stolcích hlasovací zařízení s mikrofonem, 
všichni v rouškách, a mezi skupinou koalice 
(ANO, Hnutí občanů České Budějovice, TOP 09, 
STAN a Čisté Budějovice, KDU-ČSL) a opozi-
ce (ODS a nezávislé osobnosti – můj klub, ve 
kterém pracuji jako členka Soukromníků, Pirá-
ti a KSČM) celá rozlehlá plocha volejbalového 
hřiště. 
Všichni jsme především netrpělivě čekali na 
zprávu o stavu hospodaření města – jak velké 

jsou k datu 18. 5. propady v tržbách městských 
příspěvkových organizací, o kolik je nižší výběr 
daní, jaký se očekává vývoj.
Omyl. Omyl. Omyl. Nic takového na programu 
zastupitelstva nebylo. To velmi silně pobouři-
lo především nás, opozici. Protože argument, 
že to ještě není spočítané, nikdo z řad kolegů, 
kteří jsou v hojném počtu manažery velkých 
firem, ale také podnikateli či živnostníky, ne-
přijal. Jak - není spočítané? Každý den večer, 
nebo tedy alespoň na konci týdne, musí přece 
manažer (vedoucí, ředitel, starosta či primá-
tor) spočítat své ztráty. Rozsáhlá a bouřlivá 
diskuze vyústila v žádost opozice na svolání 
mimořádného zastupitelstva, které by se vě-
novalo tomuto tématu. Chtěli jsme znát čísla, 
výhledy, přesuny rezerv, odkud kam, ve které 
investiční akci se bude pokračovat, kterou po-

zastavíme, kterou odložíme. Chtěli jsme vědět, 
jak budeme podporovat všechny ty obchodníky 
a živnostníky, kteří mají své provozovny v pro-
storách městských domů. Chtěli jsme znát vizi, 
jak dál. Chtěli jsme, aby čísla byla prezento-

Naše město má necelých 95.000 obyvatel a zastupitelstvo je 45člené. A na-
vzdory všem proklamacím leckoho a leckde je v něm pouze 7 žen. Jednání bývají 
dlouhá a program svrchovaně naplněn. Když začnete v 9.00 hodin ráno a máte 
na programu 52 bodů, je jasné, že dřív než ve 22.00 neskončíte. 

Jak se zasedá ve městě pod Černou věží.

 Ing. Světlana Procházková, MBA galeristka | soudní znalkyně | členka 
Rozšířeného předsednictva | zastupitelka v Českých Budějovicích

on bude tím zachráncem národa. Na této pro-
pagandistické lajně se pevně drží doteď.

6) Nebyl by to Andrej Babiš, kdyby se situa-
ci nesnažil využít i finančně. Pochopil, že do-
stat pod kontrolu 500 miliard Kč posvěcených 
parlamentem se už nebude opakovat. Prý je 
to suma potřebná na záchranu lidí i ekonomi-
ky v České republice. Nepochybuji o tom, že 
peníze z tohoto astronomického dluhu České 
republiky vybrané firmy zachrání. Včetně těch 
ve svěřenských fondech. Drobné, malé i střední 
firmy dnes už vědí, že přes velkohubé sliby na 
ně zůstanou jenom drobné. Pokud vůbec něco 
dostanou. Velmi bolestivé krachy tisíců firem 
a osudy lidí s tím spojených jsou jim ukrade-
ny!!!!

7) V situaci, kdy hospodářská krize narůstá 
do obludných rozměrů a zdaleka ještě nevíme, 
jaký bude mít další průběh, je klíčové, jak kva-
litní je vládní garnitura. Slušně přežijí pouze 
země, v jejichž čele stojí špičkoví odborníci, 
kteří dokážou v určitý čas následky krize vy-
hodnotit, předstoupit před svůj národ s prav-
divou vizí a získají pro to politickou podporu 
svých spoluobčanů.

8) Z výše uvedeného pohledu stojí v čele Čes-
ké republiky vláda, v níž jsou klíčoví ministři 
odborně velmi podprůměrní a na svá místa se 
dostali díky patolízalství vůči Andreji Babišovi. 
Tito ekonomičtí lůzři mají „špičkovou úroveň“ 
pouze ve lhaní, mystifikaci, demagogii a v li-
kvidaci lidí, kteří mají jiný názor. Nejhorší je 

to, že než Schillerová, Dostálová a další skončí 
na smetišti dějin, napáchají těžce napravitel-
né chyby, které poškodí budoucnost republiky 
a lidí v ní žijících.

9) Nemám špičkové ekonomické vzdělání, ale 
Bůh mně dopřál to, že jako předseda Sdružení 
československých podnikatelů a místopřed-
seda federální i české Tripartity jsem se 5x 
zúčastnil jednání o státním rozpočtu před jeho 
schválením vládou a zasláním do parlamentu. 
„Protihráči“ na druhé straně stolu kromě před-
stavitelů odborů byli Valtr Komárek, Václav 
Klaus, Václav Valeš, Ivan Kočárník a Eduard 
Janota přezdívaný Pan rozpočet. Dokonalá 
příprava na tato  jednání byla samozřejmos-
tí. Jednání o výši daní a odvodů, o výši nákla-
dů jednotlivých resortů, o předpokládaných 
příjmech státu atd. byla vždy hlučná a tvrdá. 
Vlády té doby, ale dohody z Tripartity už nemě-
nily!!! A vždy byla součástí státního rozpočtu 
vize, jak v republice dále.
Tehdejší pandemie se jmenovala – jak postavit 
republiku na nohy po 40 letech vlády bolše-
viků.
Přechod státu z reálného socialismu ke kapita-
lismu nebyl nic jednoduchého. Byla to vysoká 
škola života.

10) Vize, jak dál a jak překonat krizi, to je 
téma, které až na malinké výjimky absolutně 
chybí. Pokouší se o to předsedkyně Národní 
rozpočtové rady paní Zamrazilová, bývalá mís-
topředsedkyně Světové banky paní Matysová 
a při 1. čtení novely zákona „o navýšení dluhu“ 

na 500 miliard Kč s vizí přišli pánové Stanjura 
a Skopeček. Bohužel, ani jeden ze jmenova-
ných nemá politickou sílu vládní tlupě v jejich 
postupu zabránit. Mstivá Schillerová dokonce 
představitele Národní rozpočtové rady, která je 
stanovena ze zákona, vyhnala z ministerstva 
financí, a kde může, jejich názory zpochybňuje. 
S o to větší chutí diriguje rozdělování dluhu.

11) To nejzávažnější nakonec. Co ví Andrej Ba-
biš velmi dobře, je to, že nejenže musí vyhrát 
příští parlamentní volby, ale také to, že musí 
mít sílu znovu sestavit vládu pod vedením ANO. 
Třeba i s čertem. Pokud se mu to nepodaří, 
bude z něj nejodpornější politická mrtvola od 
dob Klementa Gottwalda. A jak víme, ten se 
jim po špatně provedeném balzamování začal 
rozpadat před očima. Tak ho museli hodit do 
pece. Proto značnou část v tyto dny schvalo-
vaného obrovského deficitu použije jako „in-
vestici do svých voličů“. Soukromníky, až na 
výjimky, mezi ně nepočítá. Na ty, kteří přežijí, 
opět rád zaklekne.

12) Věřím, že představitelé politických sil 
od středu doprava včetně Strany soukromní-
ků České republiky a dalších, zatím menších 
stran, si uvědomí, o co půjde. A přestanou se 
zabývat tím, jestli za úspěch budou považovat 
zlepšení z 5,1 % na 5,8 % anebo z 12 % na 
13 %. Předvolební jednání o krajských koali-
cích zatím neukázalo, že si uvědomují závaž-
nost situace v České republice. Věřme, že po 
krajských a senátních volbách se to stane. Jiná 
cesta není. Půjde o všechno.
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vána jako PowerPointová prezentace na vel-
ké tabuli a bylo jasně ukázáno, jak si na tom 
stojíme. Díky rychlému konání opozičních klubů 
se podala písemná žádost o svolání „mimořád-
ného“ jednání zastupitelstva, které se bude 
konat před „řádným“ jednáním, naplánovaným 
na 15. června.
Primátor Jiří Svoboda (ANO) opravdu vyžádané 
jednání svolal. Na pátek 5. června, s tím, že se 
ruší ono plánované dne 15. června a do pro-
gramu přeřadil všechny ostatní „běžné“ body 
jednání – dispozice s majetkem města, zprávy 
o výsledcích grantových řízení atd. atd. 
Místo požadovaných informací nám byly před-
loženy tabulky opsané z predikcí Ministerstva 
financí, místo jasných a přehledných čísel 
týkajících se městského rozpočtu jsme měli 
k dispozici několik tabulek ve formátu malého 
sešitu. Propady příjmů v našich příspěvkových 
organizacích (nebo naopak vyšší nutné výdaje 
spojené s dezinfekcí ve školských a sociálních 
zařízeních) činí 42,5 mil. Kč. V městem vlast-
něných podnicích (Správa domů a Dopravní 
podnik) ztráty 17,3 mil. Kč. Pan náměstek byl 
ale spokojen, máme rezervy.
Sleva na nájemném pro nájemce nebytových 
prostor (sloužících k podnikání) v městských 
objektech se naopak setkala s širokou podpo-
rou napříč politickým spektrem a byla odsou-
hlasena jednomyslně. Pokud tuto slevu budou 
čerpat všichni nájemci v plné výši, znamenalo 
by to „nepříjem“ ve výši 1,583 mil. Kč. Zde se 
dobrá vůle městských samospráv ovšem potý-
ká s nastavením programu COVID – nájemné. 

Podstatou programu je participace: pronají-
matel sleví 30% z nájmu, nájemce uhradí 20% 
a stát mu přispěje 50%. Hodně zjednodušeně – 
buďto u nás nájemce přijme 50% slevu od naší 
Správy domů, nebo se rozhodne podstoupit 
vyřizování žádosti v rámci programu COVID - 
nájemné a může získat slevu celkově 80% - od 
města 30% a od státu 50%. 
Ke ztrátám je nutné ještě připočíst částku 
85.000.000 Kč, které má naše město „vrá-
tit“ ministerstvu financí za to, že velice rychle 
pomohlo živnostníkům a OSVČ tzv. „pětadva-

cítkou“. Takže – stát pomáhá (ANO pomáhá), 
ale zdrojem jsou vlastně obecní rozpočty. Kolik 
OSVČ, děkujících vládě za bystré rozhodování, 
tuto informaci asi má? Uvědomí si, že pomoc 
jim přišla i z rozpočtů vlastní obce a nejen od 
vlády?
Jednání Zastupitelstva města České Budějovi-
ce tentokrát trvalo „jen“ 10,5 hodiny. Poža-
davek, abychom se sešli i v průběhu letních 
měsíců vyšel naprázdno. Takže očekávám, že 
4. 9. 2020 budeme mít na programu zasedání 
asi 65 bodů.

Změnit stranu je snadnější než změnit způsob 
myšlení. Snad třeba upozornit na jednu věc, tj. 
co je a co není vidět. V současné době jsme nato-
lik pod vlivem sociálních sítí, že se bereme pře-
vážně jen za to, co někdo natočil na mobil a dal 
na sociální sítě. Komunisté v padesátých face-
book ani instagram neměli, přesto chtěli mon-
strproces vysílat rozhlasem. Horáková jim to ale 
kazila, protože ne vždy odpovídala podle nauče-
ných odpovědí.  Přesto nechával režim kolovat 
a podepisovat petice v továrnách i jinde za nej-
přísnější potrestání „zrádkyně, co chtěla vyvolat 
třetí světovou válku“, inu každý systém se rád 
dělí jen o zodpovědnost, nikdy o moc, asi věč-
né.  Máme tady v Čechách významného básníka, 
který se zapsal do čítanek metaforou – mrtvého 

myšlenka poslední.  Kolik lidí systém (politický 
nebo ekonomický) zahubil, aniž byla zazname-
nána jejich posední slova (neřkuli myšlenky). Ale 
kdysi se i dost totalitní systémy snažily plnit ně-
jaká poslední přání odsouzeným. To už asi dávno 
vzala voda. Jsou mučeni, ale nejsou mučedníci, 
říká jiný, o sto let mladší moravský básník …. 
Kolik lidí v tichosti zmizelo, bylo rozebráno na 
orgány (rozřezáno) a poté prodáno výhodně 
do toho pokrokového humanistického západní-
ho světa. Kolika posledním slovům a přáním se 
trýznitelé vysmáli a slova se nedochovala. To by 
se totalitní režimy asi divily, kdyby se podařilo 
najednou zveřejnit poslední slova odsouzených. 
Kolik matek beznadějně léta čeká na svoje syny 
a dcery a režim krčí rameny různě na světě….  

Hodiny z olova. Také z toho důvodu někdy ne-
mohu dýchat. Jakási divná křídla lehce tlukou do 
vašich zornic a prosí, abyste se naučili vidět to, 
co zjevně není vidět na sociálních sítích, abyste 
měli třetí oko v srdci …. Jaká to může být etni-
cita? Jaká národnost?  Jste odkázáni na infor-
mace, co vám jaké kdo nasype podle prohlížení 
www stránek. Nenechte si sypat písek do očí, 
nenechte si sypat otruby do koryta.  Postavte 
vedle sebe věty – „Nemohu dýchat, J sue Charlie 
a Učiň mě dělníkem z Modeny“. Viola i K. H. Má-
cha Vám budou vděční a nejen Ti…

Nedávno jsme si připomněli dost smutné výročí totalitního působení včetně četby 
autentických pasáží procesu namísto obvyklé zkoušky sirén.  Semelová se však 
asi sotva chytila za nos. Vždyť podle její verze se Horáková ke všemu přiznala – 
to je důkaz a tečka. Je otázkou, kolik lidí stále myslí a bude myslet stalinisticky 
třeba pod jinou vlajkou i v jiných barvách.  

Za výročím M. Horákové 

 PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze | člen Strany soukromníků České republiky

MILADA HORÁKOVÁ 
BYLA ZAVRAŽDĚNA 

KOMUNISTY.
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Právní expert: „Pokud jsme schopni přiměře-
ně chránit zdravotnický personál, musíme být 
schopni takto ochránit i osoby zajišťující volby.“
Vláda nemůže podle Strany soukromníků ČR 
upřít lidem v karanténě kvůli Covid-19 ústavní 
právo volit své zástupce v říjnových krajských 
volbách, jak nedávno naznačil ministr vnitra Jan 
Hamáček. Soukromníci proto oslovili odborníky 
na ústavní právo, na základě kterých připraví 
právní kroky k řádnému průběhu voleb. Uvedl to 
předseda strany Petr Bajer s tím, že existuje ně-
kolik možností, jak lze lidem v karanténě umož-
nit volit. „Umožnit náhradní volbu elektronicky, 
nebo zajistit volební urnu k izolovaným voličům. 
Nebo přerušit volby,“ říká šéf Soukromníků.
„Stát musí najít způsob, jak dostat volební urny 
k těm, kteří jsou v karanténě. Pokud by se jed-
nalo o jednotlivce, nevidím důvod, proč k nim 
urnu nedopravit,“ řekl Petr Bajer, který nevidí 
problém ani v případě celých uzavřených obcí. 
„Jestliže jsou v karanténě všichni obyvatelé 
obce, tak si mezi sebou dokáží volby pohlídat 
a úspěšně uspořádat také,“ doplnil předseda 
Soukromníků.
Podle něj je nemyslitelné, že ve vězení mohou 

volit všichni, pokud se nápravné zařízení při vol-
bách do samospráv a Senátu nachází v jejich vo-
lebním obvodu, další skupině by ale tahle mož-
nost byla odepřena. „Volit mohou zloději, vrazi, 
tak proč ti, kteří se ničím neprovinili?“ ptá se 
Petr Bajer.
Předseda Soukromníků dále navrhuje možnost 
elektronické volby, které se podle něj vláda dlou-
hodobě brání. „Vláda nechce, aby lidé volili rov-
něž elektronicky, jak by mělo být normální v 21. 
století. Nehodí se jí větší počet voličů,“ míní. Do-
dává i další variantu, a to hlasování v náhradním 
termínu. „Pokud někde nemohli volič odevzdat 
své hlasy z důvodu karantény, tak se dá počkat, 
až ta pomine. Volby by se zjednodušeně přeruši-
ly do doby, než odvolí zbytek v náhradním termí-
nu. Stejně se jejich oficiální výsledek oznamuje 
se zpožděním,“ nabízí Petr Bajer.
Vláda podle jeho názoru možná jen sondu-
je reakci na možnou situaci, že bude Covid na 
vzestupu, a zkouší, co vše si bude moci dovolit. 
„Každé volby jsou dost finančně náročné na to, 
aby někdo riskoval jejich zneplatnění kvůli neú-
stavnosti či zásahu do základních práv obyva-
tel,“ uzavírá lídr Soukromníků, který sám vede 

krajskou koaliční kandidátku s Trikolórou v Par-
dubickém kraji.
Soukromníci oslovili několik právních expertů. 
Jako první zareagoval advokát a zapsaný mediá-
tor Jiří Navrátil z Brna. Poskytujeme jeho vyjád-
ření v plném znění:
„Právo volit a být volen jsou Ústavou zaruče-
ná práva občanů České republiky. Tato práva 
mohou být omezena jen v nezbytném rozsahu 
a prostřednictvím zákona. Veškerá rozhodnutí 
orgánů státu, kterými se na základě zvláštního 
zákona omezují ústavní práva, musí být vydává-
na v souladu s právním principem „in dubio pro 
libertate“, tedy tak, aby byla co nejvíce chráněna 
základní práva občana. Stát proto musí vytvořit 
takové podmínky, aby na jedné straně chránil ži-
voty a zdraví voličů při volbách za situace, kdy 
epidemiologická situace nepostihuje pouze jed-
notlivce, ale rozsáhlejší skupiny voličů, součas-
ně však, aby této široké skupině voličů umožnil 
bezpečnou účast ve volbách a neohrozil při tom 
ani životy a zdraví osob zajišťujících volby. Po-
kud jsme schopni přiměřeně chránit zdravotnic-
ký personál, musíme být schopni takto ochránit 
i osoby zajišťující volby.”

Ahoj Petře, zasílám Ti zápis z Podnikatelské 
Rady na MPO z 16. 10. 2019, kde na můj do-
taz, jestli v Daňovém balíčku bude obsaženo 
i zrušení superhrubé mzdy, odpověděl nám. MF 
Kouba (viz zápis z PR), že by to mělo fiskální 
dopady, že je to politické rozhodnutí a že to ne-
bylo v Daňovém baličku pro rok 2020 obsaženo. 
Meritum problému je v následujících věcech:
1) Pro OSVČ se jedná o zvýšení rovné daně 
z příjmu FO z 15 % na 1 9% tj. nárůst o 27 %. 
Avizovaná kompenzace ze strany MF zahrnout 
2/3pojistných do uznatelných výdajů (v součas-
nosti jsou daňově neúčinné). Je třeba předložit 
propočty dle jednotlivých kategorií příjmů-daňo-
vého základu, aby bylo možné posoudit a do-
počítat, o jaký dopad/nárůst daní v komplexu 
se jedná.
2) Totéž platí pro Daňový základ tj. příjmy-výda-
je, podléhající solidární dani tj. nad cca 1,6 mil. 
Kč, protože zde je nárůst opět potřeba vyčíslit 
po započtení vlivu zahrnutí pojistných do daňo-
vě uznatelných výdajů.
3) Příjmy dle § 9 (z pronájmu) a dle § 8 (z ka-
pitálového majetku akcie, úroky z půjček atd.) 
je nárůst zdanění do výše 1,5 mil. Kč rozdílu 
příjmu a výdajů tj. Daňového základu z 15 % na 
19 % celých 27 %. 

Ještě drastičtější je nárůst u Daňového základu-
-rozdílu příjmů a výdajů nad cca 1,6 mil. Kč tj. 
z 15 % na 24 %, což je nárůst odvodů o celých 
60 %!
To proto, že se po zrušení superhrubé mzdy má 
solidární přirážka (tj. de facto druhé daňové 
pásmo-daňová progrese) vztahovat na všechny 
druhy příjmů.
Doposud se totiž na příjmy dle § 8 a § 9 soli-
dární přirážka nevztahovala. A zde není možná 
kompenzace započtením pojistných do výdajů, 
protože z těchto druhů příjmů se pojistné ne-
odvádí.
Ministryně Schillerová mi po pořadu Máte slovo 
v ČT řekla, že toto se týká, jak si nechali vyjet 
od Finanční správy, 10 000 poplatníků.
Opozice by měla trvat na ověření a doložení, 
kolika poplatníků v těchto kategoriích příjmů se 
drastické a nespravedlivé navýšení odvodů-tj. 
daně z příjmu o 27 % resp. 60 % týká skutečně! 
Zadruhé trvat na tom, aby ani tyto skupiny da-
ňových poplatníků na zrušení superhrubé mzdy 
takto nedoplatily, protože ostatní běžní daňo-
ví poplatníci naopak vydělají-sníží se jim daně 
a zvýší příjmy.
Tuto nespravedlivost by mělo MF řešit a navrh-
nout řešení, jak ji odstranit.

Soukromníci připravují právní kroky k zajištění voleb pro 
voliče v izolaci

Dopis poslanci Petrovi Beitlovi
Ing. Jaromír Schubert zakladatel a místopředseda Sdružení československých 
podnikatelů 1989–1996 / poradce předsedy vlády Petra Nečase za Stranu sou-
kromníků České republiky 2010–2013

Soukromníkům v Jihomoravském kraji se bě-
hem složitých vyjednávaní nepodařilo dohod-
nout perspektivní koaliční spolupráci, krajská 
rada zamítla možnost jít samostatně a vzhle-
dem ke stále platným dohodám o celorepub-
likové spolupráci s ODS rozhodla o vyjádření 
podpory kandidátce vedené Jiřím Nantlem. 
Prakticky od léta 2019 probíhala intenzivní 
jednání o možné koaliční spolupráci. Vedení 
kraje oslovilo subjekty ODS, KDU-ČSL, TOP 
09, STAN, Moravské zemské hnutí a Svobod-
ní. Soukromníky oslovilo vznikající hnutí ob-
čanů Trikolóra. Cíl byl jasný, tedy dohodnout 
alespoň pro jednoho zástupce Soukromníků 
(1. místostarosta Ivančic Jaroslav Sojka) voli-
telnou pozici na kandidátce, která má reálnou 
šanci překročit 5 %. Součástí nabídky bylo 
pochopitelně také adekvátní peněžní plnění 
jako příspěvek na náklady kampaně. I přes 
počáteční proklamace několika subjektů 
přijatelná nabídka nakonec nepadla, samo-
statná kandidátka byla po vyhodnocení reál-
ných šancí na úspěch zamítnuta a vzhledem 
k existenci rámcové dohody o spolupráci bylo 
rozhodnuto o vyjádření podpory kandidátce 
ODS.
Jan Baránek předseda krajské rady Soukrom-
níci Jihomoravský kraj
Jaroslav Sojka 1. místopředseda krajské rady 
Soukromníci Jihomoravský kraj

Ctíme dohody a podpoříme 
kandidátku ODS
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Senátor Ivo Valenta bude obhajovat senátorský mandát
Slovácký senátor Ivo Valenta se rozhodl obhajovat svůj senátorský mandát. Na-
dále se tak bude věnovat boji nejen za vyřešení problémů, které trápí region, ale 
také tématům, která mají celostátní přesah. Stejně, jako před šesti lety, bude 
kandidovat jako nezávislý za Stranu Soukromníků ČR. 

pohledem senátora

„Kandidaturu jsem dlouze zvažoval. Od začát-
ku jsem tvrdil, že pro mne v tomto směru bude 
mít klíčovou roli rodina, a ta mne plně podpo-
ruje. Současně nechci zklamat své příznivce, 
kteří mi svou důvěru vyjádřili již v tzv. „volbách 
nanečisto“, jež jsem zorganizoval již v zimě 
právě z toho důvodu, abych si ověřil, zda lidé 
znají mou práci v Senátu. Jejich reakce mne 
potěšily,“ informuje senátor Ivo Valenta a dále 
dodává: „Je za námi spousta práce, ale obrov-
ský kus cesty je také před námi. Klíčové pro 
mne je dotáhnou do úspěšného konce oblasti 
a problémy, které jsme již rozhýbali.“
Jde například o osud uherskohradišťské věz-
nice, který si dal jako jeden z prioritních úko-
lů hned po nástupu do funkce, a kde se po 
opravdu vleklém a intenzívním úsilí nyní ko-
nečně daly věci do pohybu.
„Snažil jsem se držet hesla “když mne vyho-
dí dveřmi, vrátím se oknem“. Neustále jsem 
všechny, kteří v této věci mohli cokoliv udělat, 
zahrnoval dopisy, odbornými argumenty, ape-
ly, dožadoval se a účastnil se osobních jednání 
a podobně. Jednalo se o mnoho desítek akti-
vit. Zástupce ministerstev jsem zval přímo na 
místo, aby nerozhodovali od stolu a ledy se 
díky nám všem, komu osud tohoto areálu není 
lhostejný, konečně hnuly. Vláda již má hotovu 
základní studii rekonstrukce a schváleno je 
také financování akce v řádu stovek milionů 
korun,“ rekapituluje Valenta. 
Dalším prioritním tématem je pro něj určitá 
míra tolerance alkoholu u cyklistů, jedoucích 
po cyklostezkách, jak je tomu v zahraničí. Prá-
vě téma cyklistů na Slovácku velmi silně re-
zonuje. Zákon o toleranci alkoholu u cyklistů 
do hranice 0,5 promile Ivo Valenta s kolegy ze 
Senátu předložil opakovaně a za boj za toto 
téma stále nevzdal.

„Jde o zásadní krok k podpoře cykloturistiky, 
cyklostezek a vinných stezek, jejichž hustá 
síť je především na jihu Moravy, a v neposled-
ní řadě také k podpoře vinařů a živnostníků, 
jejichž sklípky či provozovny s občerstvením 
lemují tyto trasy.  Nechápu, proč by měli cyk-
listé čelit vysokým pokutám za to, že si dají 
na osvěžení jedno pivo. K čemu navíc jsou za 
drahé dotace vybudované vinné stezky, když 
si na trase cyklista nemůže dát pohárek vína? 
Jsou snad naši cyklisté méně svéprávní než ti 
v sousedních zemích, kde je tolerance stanove-
na? Tyto cyklostezky jsou navíc často propojeny 
(například Rakousko – Jižní Morava). Má snad 
cyklista, který si dá v Rakousku legálně pivo, 
na hranicích slézt z kola a pokračovat v cestě 
pěšky? Vždyť navíc za rozumnou hranici alkoho-
lu bojovaly prostřednictvím petice tisíce osob. 
Je to snad malý důkaz vůle veřejnosti?“ zamýšlí 
se Ivo Valenta.  
Senátor již během své první kandidatury ozná-
mil, že se veškerých příjmů, plynoucích z výkonu 
jeho politických funkcí, vzdá ve prospěch nada-
ných studentů regionu. Tento slib dodržel.
„Nemám zapotřebí si politikou vydělávat. Takto 
jsem to také řekl hned na začátku. Jediným mým 
cílem byla, je a bude pomoc regionu. S nadsáz-
kou tvrdím, že mé politické příjmy si do posled-
ní koruny rozebrali studenti. Založil jsem totiž 
Studijní fond, v němž se všechny prostředky, 
které jsem obdržel za výkon své senátní funkce, 
shromažďovaly. A časem, kdy jsem se stal ještě 
krajským, potažmo městským zastupitelem, do 
tohoto společného měšce přibyly další peníze. 
Chceme přece mít v regionu kvalitní odborníky, 
a jak jinak je získáme, než kvalitním vzděláním 
a například zahraničními zkušenostmi, které 
si však studenti často sami nemohou dovolit,“ 
vysvětluje svůj krok senátor, který se svých po-

litických příjmů hodlá v případě zvolení vzdát 
i v nadcházejícím období.
Díky Studijnímu fondu bylo rozděleno více než 
6 milionů korun mezi přibližně stovku studentů 
středních, středních odborných a vysokých škol. 
Fond jim umožnil účastnit se zahraničních stáží 
a studijních pobytů.  
Ivo Valenta se během svého senátního působe-
ní věnoval celé řadě témat. Jeho zásluhou byli 
například již v roce 2015 osvobozeni od placení 
autorských poplatků a s tím spojené administ-
rativy protagonisté folkloru a lidových písniček, 
které nemají autora. O osvobození od hrazení 
poplatků kolektivním správcům stávající senátor 
usiluje také v případě živnostníků, u nichž provoz 
rádia či televize v provozovně nemá hospodářský 
význam. 
Legislativní úprava z pera senátora Valenty byla 
již dříve schválena Senátem Parlamentu ČR. 
Následně jen o tři hlasy neprošla Poslaneckou 
sněmovnou. Nicméně tlak veřejnosti byl tak ob-
rovský, že někteří poslanci změnili názor a po pár 
dnech se objevily dva velmi podobné návrhy no-
vely autorského zákona. 
„Je úplně jedno, kdo tuto bitvu přivede do vítěz-
ného finále. Tím, že jsem toto téma otevřel, se 
rozvířily debaty, vzbudil zájem veřejnosti a pomy-
slnou štafetu převzali i další politici. Důležitý je 
výsledek. Autorské poplatky kolektivním správ-
cům už platí samy TV a rádia za to, že pouští 
písničky umělců. Není důvod k dalšímu obohaco-
vání netransparentních organizací, které vytvá-
řejí výnosný byznys především samy pro sebe. 
Jen v případě OSA se v tomto byznysu točí ročně 
více než miliarda Kč,“ tvrdí dále senátor, který 
v tomto směru dostává velkou podporu ze strany 
veřejnosti. 
Stejně je tomu například v oblasti tolik diskuto-
vané tendence EU k odzbrojování, v jejíž souvis-
losti se na Ivo Valentu obracely stovky osob – 
velmi často například z řad myslivců.
„Jakékoliv omezení v tomto směru považuji 
v dnešní době za naprosto nesmyslné a kon-
traproduktivní. Proto jsem podpořil snahu o to, 
aby bylo pevně zakotveno v Listině základních 
práv a svobod zaručení ústavního práva bránit 
život svůj či život jiného člověka i se zbraní za 
podmínek, stanovených zákonem. Jedině v tako-
vémto případě by se na nás neměly vztahovat ani 
regulace ze strany EU. Nikdo přece nechce čelit 
případnému nebezpečí holýma rukama. Historie 
již mnohokrát ukázala, že včasný zásah by mohl 
zachránit řadu lidských životů,“ uvedl dále Ivo 
Valenta.  Vláda nakonec senátní návrh Ústavního 
zákona podpořila. 
„Ať už dají voliči důvěru komukoliv, byl bych rád, 
aby tento region v Senátu hájil někdo, kdo bude 
skutečně kopat za region a především bránit 
špatným zákonům, přehnané regulaci a byrokra-
cii,“ uzavírá senátor Ivo Valenta.
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Získejte čas a energii  
pro své podnikání  
v této nelehké situaci
VY
se věnujte své firmě, jejím produktům 
a dalšímu vývoji.

MY
se postaráme o vše ostatní, co vám 
k tomu bere prostor.

Jsme tým odborníků, který už od roku 2012 pomáhá 
nejen podnikatelům v jejich dalším rozvoji.

Kontaktujte nás
800 151 111

info@grantex.cz

Věnujte se tomu, co vás živí a baví. Vše ostatní nechte na nás.

VAŠE 
FIRMA

PRÁVNÍ
SLUŽBY

ÚČETNICTVÍ 
A MZDY

DOTACE DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ

AUDITORSKÉ
SLUŽBY

POJIŠTĚNÍ

- starejte se o byznys a 
my se postaráme o vás

- profesionalita, odbornost 
a lidský přístup

- reakce nejpozději 
do 24 hodin

- v získávání dotací patříme 
mezi nejúspěšnější v ČR

- s dotacemi pomáháme už 
od roku 2012

- rádi s vámi zkonzultujeme, 
jaké dotace mohou pomoct 

v rozvoji i vaší firmě

- náš tým zahrnuje řadu 
expertů se zkušenostmi 

z významných tuzemských i 
nadnárodních 
poradenských 

společností

- zakládáme si na 
profesionálním 

přístupu a jsme připraveni 
vám dodat ten nejkvalitnější 

servis

- ušetříme vaše náklady
- zlepšíme parametry 

vašeho pojištění
- vyřešíme za vás škody

- služby jsou pro 
vás zdarma

- u nás máte garanci, že 
audit je vždy proveden 
zkušeným auditorem

GX_A4_inzerce.indd   1 10.6.2020   18:41:20

inzerce
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www.modra-vlna.cz

partner na kterého je spolehnu

inzerce
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inzerce
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kdykoliv & kdekoliv

www.sledovanitv.cz

Podporované platformy 

Naskenujte si QR 
(www.sledovanitv.cz/voucher)  

a získejte balíček  
na 1 měsíc zdarma,  
zadejte promo kód:  

SOUKROMNIK

TV kanálů 
vč. prémiových

150 
až

hodin kapacity  
nahrávek

120
až

filmů a seriálů 
ve filmotéce

300
až

hodin zpětného  
přehrávání (7 dní)

168
až

Kanály ve FullHD kvalitě 

To nejlepší z TV programu pro Vás

Pustíte si nás po celé EU

Set-Top Box  
Android TV, AppleTV,   

Arris a SledovaniTV box

Webový prohlížeč  
Chromecast

SmartTv  
Samsung, LG, Panasonic, 

 Hisense, Android TV  
- Philips, Sony, Sharp

Mobilní zařízení 
 Android, iOS 
AppleWatch

S námi získáte ...

inzerce
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 
 
 

 
 

 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

Obchodní sekce
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REGISTRAČNÍ LIST 
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nebo 353925578, evik©volny.cz, www.evik.cz, 
www.facebook.com/EvikNejdek  

 
 

Nejdek 2 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Hostinská činnost – ubytovací služby 
 

 
 

Příjemné posezení s možností ochutnat naše 
minutkové speciality, salónek s kulečníkem, 

víkendové diskotéky, ubytování v malém 
penzionu. 

 
Komentář 
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spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
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tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 
 

Petr Jurča 
 

 

 
RVS Chodov, s.r.o. 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Vančurova 504,357 35 Chodov 

okr. Sokolov 
602278444, rvs@rvs.cz, www.rvs.cz 

 
 

 
Výrobky včetně montáže a servisu dodávám: 

Česká republika, Polsko, Slovensko, Rakousko, 
Německo 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
Průmyslové váhy, automatizace, pásové váhy, 

zásobníkové váhy, řídící systémy 
 

 
 

 
Nabízím vše uvedené v předmětu podnikání. 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

Obchodní sekce
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Ing. Jarmila Smotlachová 
 

 
 

 
 

Ing. Radek Smotlacha, soukromý zemědělec 
J.Smotlachová – spolupracující osoba 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Hlavenec 3 

294 74 Předměřice nad Jizerou 
723 889 277, 602 192 841 

farmasmotlacha@gmail.com 
info@litozel.cz 

 

 
Jedna pobočka – sídlo podnikání 

 
Sezónní farmářský obchod 

- prodej ze dvora 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 
 

Zemědělská výroba, pěstování zeleniny 
 

 

Nabízíme sortiment teplomilné zeleniny 
pěstované ve foliových krytech – rajčata (14 

odrůd), papriky (7 odrůd), okurky (5 odrůd), lilek, 
cuketa, cibule, dýně 

Polní plodiny – mák, pšenice, řepka 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Josef Valihrach 
 

 

 
 

Vinařství Josef Valihrach,s.r.o. 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Krumvíř 395, 691 73 
605980530 

objednavkyvalihrach@centrum.cz 
 

 

 
 

2 
Vinotéka (Kašnice 52, 691 72) 

u silnice Brno - Hodonín 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 
 

Prodej vína včetně speciálních kategorií. 
 

 

 
Široká nabídka vín všech kategorií, včetně vín 

oceněných na prestižních zahraničních soutěžích. 
Držitel titulu World Champion, dvojnásobný vítěz 

Chardonnay of the World, trojnásobný Vinař 
roku ČR. 

 
 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Zdeněk Trnka 
 

 
 

 
Zdeněk Trnka 

oční optik 
majitel 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Palackého 143 
Rokycany 

tel. 603 430 751 
www. optik-trnka.cz 

 
 

 
 

Tachov, Boženy Němcové 480 
Plzeň, Sady pětatřicátníků 8 

Praha 1, Jindřišská 19 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Oční optika 
fitness 

 
 

 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Mgr. Robert Kaše 

 
 

 
 

Advokátní kancelář 
Mgr. Robert Kaše 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
U Svépomoci 2020/9 

301 00 Plzeň 
rk@akkase.cz 
777 108 475 

 

 
 

-------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

právní poradenství 
obhajoba 

právní zastupování 
 

obhajoba při hospodářské trestné činnosti 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Miroslav Nedvěd 
jednatel 

 
 

NBB Ligno 
spol. s r. o. 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Markvartice 88 

okr. Jihlava 
mira.nedved@seznam.cz 

777 553 353 
 
 

 
 

Stará Říše, okr. Jihlava 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

dřevovýroba – pila 
autodoprava 

 
 

 
výroba a prodej palet 

pořez dřeva (katr, pásová pila) 
prodej řeziva 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

R E G I S T R A Č N Í  L I S T  
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

Bc. Petr Homola 
Tel 603 118 978 

petr.homola@mhcirus.cz 

 
MH CIRUS SERVIS, s.r.o. 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve 
kterém působí 

Postoloprty, PSČ 439 42 
Marxovo náměstí 96 
Tel +420 415 783 621 
mhcirus@mhcirus.cz 

www.mhcirus.cz 

 
 

--------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

Tepelné izolace (potrubí, kotle, apod.) 
Antikorozní ochrana (potrubí, OK, včetně 

tryskání) 
Montáž lešení (Layher Allround 30.000 m2, LEKO 

20.000 m2, SGB CUPLOK 5.000 m2) 

Jsme montážní firmou, která provádí servisní 
činnosti po celém území ČR (EU, Rusko) 
především v energetice a petrochemii. 

Referenční vyjádření některých našich zákazníků 
je možné shlédnout na naší webové prezentaci 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28.5.2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd. Jsem přesvědčen, že tato základní informace 
může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při 
plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona podnikat. Ale může svým členům poskytnout i 
takový druh servisu!!! Soukromník, který se rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat 
peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a 
uvidíme, jak dále. Naši předkové z Československé strany živnostensko-obchodnické 
středostavovské mezi sebou velmi čile obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem 
na sebe dobrovolně zodpovědnost za tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav 
více ví. 
 
Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Robert Kučera 
 

 

 
 

OSVČ 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Ratbořská 298, 190 16 Praha 21 
Újezd nad Lesy 

tel. 602 204 993 
bazilisek@volny.cz 

 
 

 
 
 

------------------------ 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Autoopravárenství 
 

 
 

 
 

opravy automobilů a zemědělské techniky 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Ladislav Marek 

 
 

 
 

 
Cruising Yacht Club Marné volání z.s. 

námořní jachetní kapitán 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Starokolínská 242, 190 16 Praha 21 

lamark@atlas.cz 
+420 604 238 356 

 
 

 
ve všech mořích světa, která nezamrzají 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
Námořní jachting 

 
 

 
 

 
Provozování námořního jachtingu,  

 pořádání plaveb, kapitánských kurzů, 
 seminářů a školení,  

kondiční plavby 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Ján Porubský 
 

 
 

 
 

OSVČ 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Ježovická 93, 190 16 Praha 21 
Újezd nad Lesy 

tel. 737 521 413 
 

 

 
 
 

-------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Kominictví 
 

 
 

 
 

čištění a kontrola spalinových cest 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Taťána Míčková Muchová 
 

 
 

 
 

Galérie Krásno 
Majitelka, OSVČ 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Bynina 155,  757 01 Valašské Meziříčí 
t. 735684898, tmuchova@seznam.cz 

www.gabraamalinka.cz 
 

 

1 
 

Vrbenská 62, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Kultura, galérie, výstavy 
Chemická výroba – vlastní značka 

Gabra a Málinka 
 

 
 

Bezoplachová dezinfekce na ruce, 
Ekologické prací prášky, mýdla, 

Soli, jíly a minerály do domácnosti 
 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 



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

22

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 
 

Miroslav Naimann 
 
 

 
 

Ideal deals s.r.o. 
Magda Naimannová 
Magda Naimannová 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Lupáčova 891/7, Žižkov, 130 00 Praha 3 
416 811000 

idealdeals@seznam.cz 
 

 
 

 
1 

Štětí, okr. Litoměřice 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 
 

Maloobchodní a velkoobchodní prodej barev, 
laků, tmelů 

 
 
 

 
 

Barvy, laky tmely. Natěračské práce. 
Zprostředkování služeb.  

 
Síť DŮM BAREV je, stejně tak jako značky Primalex a Balakryl, součástí skupiny PPG, což 
znamená okamžitý přístup k novinkám z oblasti vývoje barev a nátěrů, profesionální 
zázemí aplikačních a technických odborníků na práci s barvami a flexibilitu dodávek v 
případě větších odběrů. 

Naše prodejna DŮM BAREV Vám nabízí komplexní sortiment barev, laků, ředidel, 
příslušenství a dalších produktů zavedených renomovaných značek, které jsou potřeba 
při malování a natírání. Také u nás najdete kolorovací automat, díky kterému jsme Vám 
schopni namíchat jakýkoli z více než 20 000 odstínů. Samozřejmostí je profesionalita 
prodejního personálu, který je vždy připraven poradit s výběrem správné barvy na Vaši 
konkrétní aplikaci. 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Zdeněk Renc 

Staatl. gepr. Augenoptiker 
Augenoptikermeister 

 
 

 
 

Renc Optik Boutique, s.r.o. 
jednatel 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Husovo nám. 54, 269 01 Rakovník 
tel. 604 204 961 

email: optika.renc@seznam.cz 
www.rencoptik.cz 

 

 
 

Rakovník, Husovo nám 54 
Praha 10, Minská 7 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
oční optika 
optometrie 

 
 

 

 
měření zraku 

brýle, kontaktní čočky 
sluneční brýle, doplňky 

spolupráce s významným očním lékařem 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Zdeněk Renc 

Staatl. gepr. Augenoptiker 
Augenoptikermeister 

 
 

 
 

Renc Optik Boutique, s.r.o. 
jednatel 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Husovo nám. 54, 269 01 Rakovník 
tel. 604 204 961 

email: optika.renc@seznam.cz 
www.rencoptik.cz 

 

 
 

Rakovník, Husovo nám 54 
Praha 10, Minská 7 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
oční optika 
optometrie 

 
 

 

 
měření zraku 

brýle, kontaktní čočky 
sluneční brýle, doplňky 

spolupráce s významným očním lékařem 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Zdeněk Renc 

Staatl. gepr. Augenoptiker 
Augenoptikermeister 

 
 

 
 

Renc Optik Boutique, s.r.o. 
jednatel 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Husovo nám. 54, 269 01 Rakovník 
tel. 604 204 961 

email: optika.renc@seznam.cz 
www.rencoptik.cz 

 

 
 

Rakovník, Husovo nám 54 
Praha 10, Minská 7 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
oční optika 
optometrie 

 
 

 

 
měření zraku 

brýle, kontaktní čočky 
sluneční brýle, doplňky 

spolupráce s významným očním lékařem 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 

 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 

Zuzana Krausová  

Euco spol. S r.o. 
Zuzana Krausová, Kateřina Pánková 

Zuzana Krausová 

 

 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 

Hřbitovní 185/5 
360 20 Karlovy Vary  

 

Provoz jen na sídle firmy 

 

 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 

Dovoz evropských panenek a plyšáků 
Prodej 

Specializovaná půjčovna filmových rekvizit 

  

Specializujeme se především na služby pro 
sběratele, dovážíme ale i panenky a plyšáky 

na hraní 
Dovážíme od špičkových především 

německých firem s dlouholetou tradicí. 
Půjčovna se specializuje na nově vyrobené 
panenky a plyšáky z historických forem a 

materiálů, zajišťujeme i další servis k 
danému tématu včetně poradenství k 

historickým souvislostem 

 
 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 

 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 

Zuzana Krausová  

Euco spol. S r.o. 
Zuzana Krausová, Kateřina Pánková 

Zuzana Krausová 

 

 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 

Hřbitovní 185/5 
360 20 Karlovy Vary  

 

Provoz jen na sídle firmy 

 

 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 

Dovoz evropských panenek a plyšáků 
Prodej 

Specializovaná půjčovna filmových rekvizit 

  

Specializujeme se především na služby pro 
sběratele, dovážíme ale i panenky a plyšáky 

na hraní 
Dovážíme od špičkových především 

německých firem s dlouholetou tradicí. 
Půjčovna se specializuje na nově vyrobené 
panenky a plyšáky z historických forem a 

materiálů, zajišťujeme i další servis k 
danému tématu včetně poradenství k 

historickým souvislostem 

 
 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 

 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 

Zuzana Krausová  

Euco spol. S r.o. 
Zuzana Krausová, Kateřina Pánková 

Zuzana Krausová 

 

 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 

Hřbitovní 185/5 
360 20 Karlovy Vary  

 

Provoz jen na sídle firmy 

 

 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 

Dovoz evropských panenek a plyšáků 
Prodej 

Specializovaná půjčovna filmových rekvizit 

  

Specializujeme se především na služby pro 
sběratele, dovážíme ale i panenky a plyšáky 

na hraní 
Dovážíme od špičkových především 

německých firem s dlouholetou tradicí. 
Půjčovna se specializuje na nově vyrobené 
panenky a plyšáky z historických forem a 

materiálů, zajišťujeme i další servis k 
danému tématu včetně poradenství k 

historickým souvislostem 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Mgr. Vojtěch Marvan 
 

 
 

 
 

Mgr. Vojtěch marvan 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Vítězná 345, Klášterec nad Ohří 
723 379 099, marvyism@gmail.com 

 
 

 

 
 
 

---------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
Marketing a PR 

 
 

 
 

 
PR strategie, marketingové strategie, prodejní 

strategie, tržní analýzy atp. 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Ing. Štefan Drozd 

 
Zdenka Drozdová 

 

 
M.B.M. Drozd, s.r.o. 

majitel 
jednatelka 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Klášterec nad Ohří 
Chomutovská 246 
tel. 725 106 888 

info@mbmdrozd.cz 
www.mbmdrozd.cz 

 

 
 

jedna pobočka 
Klášterec nad Ohří 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
velkoobchodní a maloobchodní 

prodej OOPP 
(osobní ochranné pracovní pomůcky) 

+ drogerie 
+nářadí 

 

 
 

pracovní, volnočasové oděvy, obuv, rukavice, vše 
pro práci i volný čas 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Jozef Drobný 
 

 
 

 
OSVČ 

Kemp Jitřenka 
Jozef Drobný 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Volšovská 126, 342 01 Sušice 
tel. 603 829 384 

krystal.susice@seznam.cz 
www. krystal-susice.com 

 
 

 
 
 

----------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Ubytovací a stravovací služby 
 

 

 
 

Ubytovací a stravovací služby 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 

 
 

 
 

 
v zaměstnaneckém poměru 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

tel.  728 356 304 
syriste001@seznam.cz 

 
 

 

 
Praha 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
Vysokoškolský pedagog 

 
 

 
 

výzkum v oblasti vzdělávání 
           projektová činnost 

            literární a publicistická umělecká činnost 
           vysokoškolské vzdělávání a školská 

politika  
            výtvarná a literární tvorba 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 


