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STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Důrazné ne
musíme říct
u voleb
Zástupci iniciativy Radostné Česko bez EET
podali trestní oznámení na bývalého ministra
financí Andreje Babiše pro podezření z podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. „Tento krok velmi
vítáme, důrazně upozorňuje na další negativní
dopad elektronické evidence tržeb. Tím je záměrné a účelové vytváření obrazu živnostníků
a malých a středních podnikatelů jako podvodníků, kteří okrádají stát. Ve skutečnosti jsou to
právě oni a jejich zaměstnanci, na kterých výraznou měrou stojí ekonomika naší země,“ říká
k tomu předseda Soukromníků Petr Bajer. Právě Strana soukromníků České republiky je nejdůraznějším oponentem nejen EET, ale i dalších
počinů této vlády, které likvidují drobné a malé
podnikání. V minulosti například podala ústavní
stížnost ohledně kontrolního hlášení DPH, angažuje se v kritice omezování prodejní doby,
zákazu kouření a podobně. „JAKO STAVOVSKÁ
STRANA JSME JEDINOU REÁLNOU POLITICKOU
SEBEOBRANOU ŽIVNOSTNÍKŮ A PODNIKATELŮ
V ČESKÉ REPUBLICE. Protesty, stížnosti, trestní
oznámení, to vše je zcela na místě a pomáhá to
dobré věci. Ale rozhodnout musíme především
ve volbách,“ dodává Petr Bajer.

Tak to už by
snad stačilo…
Pro malé tu není místo, jejich národohospodářský význam je malý, jsou to paraziti a pro
všechny bude nejlepší, když skončí v továrnách.
To všechno už jsme na adresu živnostníků slyšeli z úst vládních partají. Aby toho nebylo málo,
přidávají se další „kritici“. Akademici spočítali,
že na penze živnostníků přispívají zaměstnanci.
Ponechme stranou, že celý důchodový systém
je postaven na solidaritě, že přínos OSVČ pro
státní kasu je v součtu všech daní a odvodů se
zaměstnanci minimálně srovnatelný a jejich požadavky na erár jsou nízké. Spíš se nabízí otázka, zda to, čeho jsme nyní svědky, je opravdu
shoda náhod, nebo zda jde o cílenou kampaň…
Ať už pravda kdekoliv, jedno je jisté - už toho
bylo dost. V říjnu máme možnost to zastavit.

Likvidovat a pomáhat.
Hloupost nebo záměr?
Z venkova mizí malé prodejny potravin a smíšeného zboží, ruší se hospody
a život se tím hlavně pro starší obyvatele stává stále složitější. Smutné
na tom je, že živnostníci své podnikání ukončují nikoliv kvůli menšímu trhu
či jiným objektivním vnějším příčinám, ale po zásazích státu – elektronická
evidence tržeb, plošný zákaz kouření, množství byrokratických omezení, neustálé verbální útoky na živnostníky a podobně.

„Ta samá vláda, která všechno zapříčinila,
teď přichází se vskutku geniálním řešením.
Za státních subvencí se role spasitele venkova
ujme státní podnik v podobě České pošty. Napadá mě otázka, zda jde o kolosální hloupost
nebo záměr,“ komentuje situaci předseda Soukromníků Petr Bajer.
A nad čím konkrétním tedy kabinet uvažuje?
Tam, kde se na provozu obchodu podílí obec, by
od státu mohli dostat od 54 000 do 216 000
korun – výše státní subvence je odstupňována podle velikosti obce. Čím menší, tím více
peněz. Prodejny by také mohly dostat úlevy
na daních. A aby toho nebylo málo, ve hře je
i marketingová podpora. A tam, kde už obchod
není žádný, zřejmě pomohou pošťáci. „Takže
podle tohoto plánu budou to, co dříve dělali

na své vlastní riziko obchodníci, kteří se tím
sami živili a ještě platili daně, budou vykonávat obce a státní podnik za vydatného přispění
dotací z daní. To fakt soudný člověk nevymyslí,“ dodává Petr Bajer.
Jediné, co opravdu zabere a obejde se bez
zásahu státu, je výrazné zjednodušení pro
podnikání těch nejmenších podnikatelů a živnostníků. „Společně s občanskými demokraty
prosazujeme model paušální daně, jakousi roční podnikatelskou licenci pro neplátce DPH. Je
postavena na principu Zaplať a podnikej – bez
dalších kontrol a zbytečných výkazů,“ vysvětluje Petr Bajer. ODS s podporou Soukromníků
chce dále zrušit EET, kontrolní hlášení a nejméně 20 procent zákonů a vyhlášek, které nejen
komplikují podnikání, ale také život obyvatel.
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Zamyšlení Petra Thaisze

Země pro život?
Jak pro koho...
Dobrá země pro život. Tak nazvali socialisté svůj program, který je má na další období udržet u vlády. Ptám se tedy.
Dobrá země pro život? Ale pro koho?
Pro studenty a mladé lidi? Nejspíš ne, vidí svou
budoucnost v jiných zemích. Pro důchodce? Nejspíš
také ne, když většina z nich živoří. Pro pracující,
myslím tím zaměstnance velkých firem? Těžko.
Pro svobodně podnikající, zodpovědné a nezávislé
občany naší země? Určitě ne. Pro státní úředníky
a státní zaměstnance? Asi ano.
Opět se ptám, proč socialisté slibují něco, co mohli
v právě končícím období vládnutí udělat a některé,
zaplať pán bůh, neudělali? Slibují například právo na nedostupnost mimo pracovní dobu, daňové
zvýhodnění na částečnou úhradu nákladů na cesty do práce. Zaměstnanci by také měli mít nárok
na pět týdnů dovolené a docílit by chtěli i toho, že
se nemocenská bude vyplácet od prvního dne marodění. Slibují, že zamezí daňovým únikům velkých
korporací a holdingů.
Samozřejmě nezapomněli na snížení daní pro zaměstnance, chtějí minimální mzdu 16 tisíc a průměrnou mzdu 40 tisíc. Ovšem tak nějak zapomněli,
že peníze nerostou na stromech, ale musí je někdo
svou prací vygenerovat a formou daní odvést státu.

Při předvolebním klání se živnostníkovi musí dělat
nevolno, když si uvědomí, co chtějí ČSSD a Hnutí
ANO po volbách dělat. O postoji politiků z řad ČSSD
směrem k podnikajícím lidem víme už dlouho. I když
se snaží o likvidaci „parazitů a příživníků“ moc
nemluvit, přesto někdo občas zapomene a postoj
socialistů připomene. Například bývalý ministr Mládek a nyní v podobném duchu pan předseda senátu
Štěch. To předseda hnutí Ano, to je jiné kafé, ten se
dlouhodobě vůbec netají potřebou zlikvidovat veškerý soukromý podnikatelský sektor a převést jej
pod jeden holding spravující celou českou republiku.
Říká se, že jsme národ vynalézavý, tvořivý a pracovitý. Především drobní živnostníci, soukromníci, a
OSVČ musejí vyvíjet neskutečnou invenci, aby přeži-

Prasopes. EET s lidskou tváří
Úvodem je nutno říci, že se KDU-ČSL jako součást vládní koalice podílela na vytvoření EET. Nyní ve svém programovém prohlášení společně s hnutím STAN
uvádějí: Malým podnikatelům bychom chtěli pomoci například tím, že zrušíme povinnost zavádět EET pro neplátce DPH (firmy s roční tržbou pod 1 mil. Kč) a také
nestátním neziskovkám a spolkům jako jsou hasiči či Sokol (pro tyto spolky by
povinnost EET měla začít platit od příštího jara).
„EET by mělo zůstat, ale jako nástroj s lidskou
tváří, tam kde to dává smysl. Neměl by to být nástroj užívaný na řemeslníky, u kterých to stejně
nezkontrolujete,“ řekl Pavel Bělobrádek.
Už jsme tady měli socialismus s lidskou tváří,
nyní budeme mít i EET s lidskou tváří. Patrně se
pozdě, ale přece jen, zjistilo, že EET není zázrak,
ale hloupost. Teď se přemýšlí, jak z toho ven.
Podle mě určitě ne takto. Nechápu, podle čeho je
stanovena hranice malý podnikatel. Je to podle
od oka vystřelené hranice DPH nebo podle čeho
vlastně? Také nechápu, proč je spolek nedotknutelnější než hospodský, švec nebo pekař. Přiznám
se, že když slyším výraz neziskovka, tak už toto
samo o sobě ve mně budí určité emoce. Dále by
to neměl být nástroj používaný pro řemeslníky,

u kterých to nelze stejně zkontrolovat. A opět
používám stejnou logiku. A u hospodských, ševců a pekařů to zkontrolovat lze? Pevně věřím,
že zde není uplatněna trochu zvrhlá logika, že
řemeslníci jsou tak trochu dělnická třída, spolky
a neziskovky jsou závislé a jejich hlasy se budou
hodit a obchodníci jsou stejně zloději, tak dobře
jim tak.
Upozorňuji, že Strana soukromníků České republiky se zastává všech živnostníků a soukromníků
bez rozdílu a odmítá je proto dělit podle nesmyslných hledisek, kterých je použito zde, v tomto programu KDU-ČSL a STAN. Takovýto návrh
skutečně připomíná prasopsa, kde někdo je bez
milosti obětován a někomu se tak trochu servilně
podlézá. 
Ladislav Linek

li. Někteří vymýšlejí komplikovaná řešení, jak nalézt
díru v nesmyslném zákoně nebo vyhlášce, aby mohli
své živnosti a firmy provozovat dál.
Řešení je jednoduché. Zvolte si zástupce v parlamentu a ještě lépe i ve vládě za svého středu,
zvolte si zástupce, kteří problematice soukromého
podnikání rozumějí a jsou zodpovědní jak ke svým
firmám a rodinám, tak i k zemi, ve které žijeme.
Soukromníci podpořili v podzimních parlamentních
volbách ODS, podpořili program, ve kterém je podpora soukromníků, živnostníků a drobných podnikatelů jednou z priorit. Pokud z nějakého důvodu
váháte volit ODS, máte možnost dát svůj hlas kandidátovi ze Strany soukromníků, najdete je na kandidátce ODS v každém kraji.

Konec pohádky
o úspěšné
vládě
Více než tři a půl roku jsme neustále ze Strakovy akademie slyšeli, jak je tato vláda úspěšná,
jak se jí daří změnit vše k lepšímu. Tak proč už
není Andrej Babiš ministrem financí a Bohuslav
Sobotka odchází z čela nejsilnější strany vládní koalice? Protože pohádka o nejlepší vládě
se stala nevěrohodnou. Ukazuje se, že zvěsti
o skvělém řízení státu byly jen zbožným přáním. Vláda i v době nebývalého ekonomického
růstu hospodaří se schodkem – a to přitom
nepohnula s důležitými investicemi ani o centimetr. Ti, kdo se o ekonomický růst nejvíce zasloužili, tedy aktivní a pracovití lidé, tak z něho
měli nakonec daleko méně, než by si zasloužili.
Zkrátka přišlo rozčarování. Bohuslav Sobotka
i Andrej Babiš si teď mezi sebou přehazují horký brambor a snaží se od „úspěchů“ vlády co
nejvíce distancovat a v říjnu nabídnout „další
šanci na změnu…“ Zkrátka začínají vyprávět
další pohádky…

Kontaktní centrum: 734 200 601 www.facebook.com/soukromnici www.soukromnici.cz

Plno problémů s plným pivem
Plno práce mají už více než rok úředníci s vyhláškou, která přináší do českých
hospod a obchodů nové označení pro svrchně kvašená pivo – PLNÉ PIVO.
Novinkou bude také značení piv s 13 a více
stupni – SILNÉ PIVO. Ponechme stranou, zda to
skutečně někdo potřebuje. Zajímavé je, jak i takováto prkotina dokáže na dlouhou dobu vytížit úřady nejen v Praze, ale i v Bruselu. „Návrh
vyhlášky pro nápoje, kvasný ocet a droždí je
na národní úrovni kompletně zpracován, nicméně

v současné době je stále posuzován Evropskou
komisí v rámci notifikační procedury,“ vysvětluje
problém ministerstvo zemědělství. Tak snad se
ta pečlivá příprava na národní úrovni a neméně
bedlivá kontrola EU vyplatí a náš už tak dost
zaplevelený právní řád „obohatí“ další důležitý
dokument…

Co to vlastně v Bruselu řeší?
Není to tak dávno, co se bruselský aparát obul do pomazánkového másla. Tradiční česká potravina musela být zbavena
názvu máslo.
Tradiční česká potravina musela být zbavena názvu máslo. Nic nepomohly argumenty, že jde o čistě tuzemskou pochutinu bez exportních ambicí, kterou tady
všichni znají a ví, že nejde o pravé máslo. Evropští úředníci měli poslední slovo –
když si to koupí v Česku cizinec, může být klamán. No jasně, to je opravdu velký
problém. Co už ale Bruselu nevadí, je zjevné klamání spotřebitele v souvislosti
s dvojí kvalitou potravin stejné značky na západě a východě. Že je něco špatně, všichni věděli delší dobu, teď to potvrdily i závěry průzkumu na objednávku
ministerstva zemědělství. Uvidíme, zda si na řešení této situace najde evropský
byrokratický moloch čas mezi schvalováním dalšího omezení příkonu vysavačů
a nového označovaní energetické náročnosti praček.

Rudolf Baránek: Tyto prázdniny není na odpočinek čas
Přestože jsou prázdniny a dle některých politiků období určitého klidu, volby
se neúprosně blíží. Volby, které mohou změnit tvář České republiky stejně jako
volby v roce 1946.
Proto zásadně nesouhlasím s tvrzením těch,
kteří říkají, nechme voliče odpočinout a v září
a říjnu to doženeme. Je to až nebezpečně naivní
úvaha.
Jsem přesvědčen, že náš spoluobčan a budoucí
volič se rozhodne sám, jestli to, co mu pošleme,
si přečte nebo vymaže. Jsem také přesvědčen,
že pokud politik hájí a prosazuje určitou myšlenku, musí vysvětlovat proč a jakými prostředky změn, které slibuje, chce dosáhnout. Strana
soukromníků České republiky chce dosáhnout
pro soukromníky a jejich rodiny co nejvíce z volebního programu.
Tedy zastavit téměř 4leté levicové řádění ČSSD,
ANO a KDU-ČSL, a to zrušením některých zákonů jako je EET, kontrolní hlášení DPH, úplný
zákaz kouření atd. atd. Aby se to podařilo, musíme být úspěšní ve volbách 20. a 21. 10. 2017.
V této těžké a nebezpečné době jsme se rozhodli
jít do voleb společně s ODS. Riskovat propadnutí pravicových hlasů by byl neodpustitelný hřích.
Proto ODS s podporou Soukromníků. Než Vám

budu postupně posílat prázdninové informace
o našem předvolebním snažení z jednotlivých
krajů, dovolte připomenutí. Strana soukromníků
České republiky nominovala na společné kandidátky s ODS 40 našich zástupců. Ty najdete
s označením ve všech 14 krajích. Naším cílem je,
aby 3-4 zástupci Soukromníků zasedli v příštím
parlamentu a se znalostí věci hájili lidi svého
stavu, tedy OSVČ, malé a střední soukromníky,
jejich rodiny, a tím i jejich zaměstnance. Na nejvyšším místě na kandidátce, a tedy s největší
šancí na zvolení, máme předsedu strany a místostarostu města Holic pana Petra Bajera na 3.
místě v Pardubickém kraji. Starostku obce Komňa paní Janu Křižkovou na 3. místě ve Zlínském
kraji, pana profesora Iva Bartečka na 5. místě
v Olomouckém kraji a pana Jana Baránka na 5.
místě v Jihomoravském kraji. Samozřejmě, že
bude záležet, kolik každý z nich získá preferenčních hlasů, tedy tzv. kroužků. Budou Vás
o ně žádat. V ostatních krajích jsou zástupci
Strany soukromníků České republiky na nižších

místech než v uvedených 4 krajích. Pro některé
pozorovatele tedy na nevolitelných místech.
Vzpomeňte si prosím hodinu po volbách na to,
co Vám teď vzkážu. I v některém z těchto 10
krajů překvapíme a budeme úspěšní. Postupně
Vás budu během prázdnin seznamovat se snahou zástupců Strany soukromníků České republiky v jednotlivých krajích a přimlouvat se o Váš
hlas pro společnou kandidátku s ODS a o „kroužek“ pro zástupce Strany soukromníků České
republiky.
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