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STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Situace je kritická, musíme uspět, tvrdí
Soukromníci. Nabízejí šanci na změnu
Příprava na krajské a senátní volby. To bylo jedno z důležitých témat osmého republikového sněmu Soukromníků, který se
v sobotu 11. června uskutečnil tradičně v Holicích na Pardubicku.
„Tento rok je volební. Musíme toho využít, bojovat a uspět. V regionech je o nás už hodně slyšet,
preference jdou nahoru. Je evidentní, že se stáváme pro řadu voličů alternativou, která přináší
šanci na změnu,“ řekl na sněmu předseda strany
Petr Bajer.
Velký prostor byl na sněmu věnován především
aktuálnímu vývoji příprav na krajské volby.
„V celkem osmi krajích naši členové spolupracují
se Stranou svobodných občanů. Koalice Svobodní a Soukromníci vznikla v krajích Pardubickém,
Zlínském, Středočeském, Jihomoravském, Královéhradeckém, Ústeckém, Karlovarském a Libereckém,“ řekl Petr Bajer s tím, že v nejbližších
dnech zřejmě dojde k navázání spolupráce mezi
Svobodnými a Soukromníky také v Moravskoslezském kraji. V Jihočeském kraji jdou Soukromníci do voleb s podporou hnutí Ženy živnostnice
2014, v Plzeňském pak vzniklo uskupení čtyř

stran. V Olomouckém kraji a na Vysočině budou
bojovat samostatně. Kandidáti Soukromníků tak
budou ve všech krajích.
Podle aktuálního volebního průzkumu společnosti
SANEP se daří nově vytvořeným koalicím zaujmout
pozornost. „V pěti krajích jsme nad pěti procenty,
v dalších se k tomu blížíme. To vše vytváří dobré
portfolio pro budoucí politické souboje. Úspěch je
ale podmíněn naší prací. Musíme dále chodit mezi
lidi a vysvětlovat. Chci vás všechny požádat o to,
abyste byli aktivní a na svých příbězích ukazovali,
o co nám jde. Já vás v tom budu i nadále podporovat,“ řekl na sněmu senátor Ivo Valenta.

Na sněmu se sešlo více než pět desítek delegátů. Mezi hosty byli například europoslanec
a předseda Strany svobodných občanů Petr
Mach, který ocenil spolupráci obou stran v regionech, či kandidáti na senátory – například
univerzitní profesor Ivo Barteček či hudebník
Felix Antonín Slováček. „Soukromník, to je
někdo, kdo pořád s někým jedná, musí se domluvit, dohodnout. Bez toho se nikdo nikam
nedostane. V tomto směru jsem Soukromník již
50 let. A s touto zásadou chci jít i do politiky,“
řekl Felix Antonín Slováček, který bude o Senát
bojovat v Praze 10.

Odstoupení Rudolfa
Baránka
Rudolf Baránek odstoupil z funkce prvního
místopředsedy Strany soukromníků České
republiky. Tento post zůstane zatím neobsazen.
„Nechci, aby cíleně vyvolaná mediální kauza
kolem mé osoby poškozovala ambice Strany
soukromníků České republiky v nadcházejících krajských a senátních volbách, ale také
dobře fungující koaliční spolupráci se Stranou
svobodných občanů. Stranu soukromníků
České republiky i dnešní koaliční spolupráci
se Svobodnými považuji za své dítě a nepřipustím, aby jí bylo ubližováno kvůli mé osobě.
V dnešní době politické arogance, kdy různí
politici odmítají přijmout svou politickou odpovědnost, jsem přijal toto zásadní rozhodnutí, aniž bych byl k němu kýmkoliv tlačen.
Rád bych však zdůraznil, že se cítím být zcela
nevinný a věřím, že svou nevinu prokážu pomocí dovolání, obnovením soudního procesu
a zveřejněním všech odposlechů, což povede
k očištění mého jména,“ prohlásil Rudolf Baránek.

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

Svobodní a Soukromníci jdou nahoru, v pěti krajích
mají přes pět procent
Koalice SaS se stává věrohodnou šancí na změnu
Zlínský, Pardubický, Středočeský, Královéhradecký a Jihomoravský kraj. Tam
všude by podle aktuálního výzkumu společnosti SANEP zasedli do krajských
zastupitelstev kandidáti koalice Svobodní a Soukromníci. Podle dalšího výzkumu, realizovaného společností Phoenix Research on-line, jsou Svobodní
a Soukromníci navíc černým koněm voleb v Jihomoravském a Zlínském kraji.
Obě strany spolupracují celkem v osmi regionech.
„Vzhledem k tomu, že řada krajských koalic byla uzavřena teprve v posledních
měsících, vnímáme zveřejněné výsledky velmi pozitivně. Nejde ani tak o samotná čísla, jako spíše o skutečnost, že naše preference jdou stále nahoru,“
říká předseda Strany soukromníků České republiky Petr Bajer. Koalice Svobodní a Soukromníci vznikla v krajích Pardubickém, Zlínském, Středočeském,
Jihomoravském, Královéhradeckém, Ústeckém, Karlovarském a Libereckém.

Nejlepší výsledek, 11,7 procenta, zaznamenala koalice ve Zlínském kraji,
na hodnotu 6,2 procenta pak vystoupaly preference v Pardubickém kraji. Královéhradecký a Středočeský mají shodně 5,9 procenta, jih Moravy pak 5,2
procenta. V Karlovarském kraji má zatím koalice 4,9 procenta a v Ústeckém
3,9 procenta. V Libereckém kraji byla koalice uzavřena až po realizaci výzkumu. „Je zřejmé, že lidé v krajích skutečně vnímají koalici Svobodní a Soukromníci jako věrohodnou šanci na změnu krajské politiky,“ říká předseda Strany
svobodných občanů a europoslanec Petr Mach.
Svobodní a Soukromníci vidí cestu k lepším krajům v úspornějších krajských
úřadech, účinnější pomoci obcím a zbavení se kostlivců ve skříni v podobě
velkých dluhů samotných krajů, případně jejich nemocnic. Pro každý kraj je
připraven podrobný program, který reaguje na konkrétní problémy. Napříč regiony ale rezonují obdobná témata. Terčem velké kritiky je především systém
přerozdělování peněz určených na rozvoj obcí či podporu sportu a kultury.

Petr Bajer je člověk, co drží slovo! Podpořil hokejbalisty
Když v nedávné minulosti při návštěvě Svítkova Petr Bajer
řekl, že podpoří místní sportovce, nebyla to fráze jen tak
do větru.
V sobotu 18. 6. se konala ve Svítkově velkolepá událost k výročí 25 let založení
hokejbalového klubu Svítkov Stars a lídr kandidátky Svobodných a Soukromníků, místostarosta města Holice a také podporovatel sportovních talentů Petr
Bajer na této akci nechyběl. Svítkovským hokejbalistům předal přímo na hrací
ploše šek na částku 10 000 korun jako osobní příspěvek na organizaci této
události. „Když jsem se doslechl o této připravované akci k výročí klubu, okamžitě jsem si vybavil svůj příslib z minulosti a rozhodl se svítkovské hokejbalisty
podpořit. Všeobecně podporuji sport, protože to je moje veliké hobby, ale tuto
akci jsem si nevybral jen kvůli svému příslibu, ale také proto, že pořadatelé
měli výborný nápad a celou událost pojali jako charitativní sbírku a výtěžek ze
vstupného darovali na konto nadace Naděje pro Elišku, zřízené pro nemocnou
Elišku Novotnou právě ze Svítkova. Jsem velmi rád, že jsem mohl této akci také
něco přispět,“ řekl Petr Bajer, který se ještě ten samý den zúčastnil výročí 110
let fotbalu v Holicích, kde je předsedou fotbalového klubu SK Holice a kde ve
stejný den předával ocenění místním fotbalistům.
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Jana Křižková: Zlínský kraj
v oblasti dopravy selhává

Malým dopravcům v Karlovarském
kraji hrozí konec

Veřejná hromadná doprava je jednou ze služeb patřících do kompetence
krajského úřadu, s níž se většina obyvatel Zlínského kraje denně setkává.
Bohužel Zlínský kraj je nyní územím bez integrované dopravní obslužnosti.
Koordinátor veřejné dopravy KOVED nefunguje tak, jak by bylo třeba. Spoje
na sebe nenavazují a starostové se potýkají se stížnostmi občanů, že se nemají k požadovaným spojům jak dostat. Přitom obce musí přispívat ze svých
rozpočtů nemalou částkou, aby byla zachována alespoň základní dopravní
obslužnost.
Zlínský kraj v oblasti dopravy selhává a jeho jediným návrhem řešení je navyšování příspěvku obcí na veřejnou hromadnou dopravu, což především my,
starostové malých obcí vzdálených od velkých okresních měst, zcela odmítáme.
Například v letošním roce musí naše obec Komňa přispět částkou 57 300 Kč,
což představuje 100 korun na jednoho občana. Pokud by tyto peníze zůstaly
v obecním rozpočtu, mohla by za ně obec například lépe vybavit družstva mladých hasičů nebo nově vznikající družstvo mladších žáků ve stolním tenise.

Jana Křižková,

starostka obce Komňa
 kandidátka Strany soukromníků České republiky ve Zlínském kraji

Vedení Karlovarského kraje se schovává za líbivá gesta, jak chce zlepšit
kvalitu a obslužnost dopravy, ale hlavně jim jde o likvidaci konkurence,
která jim nejde na ruku.
Není to poprvé, co levicovo komunistické vedení hází klacky pod nohy
malým a drobným podnikatelům. Když jedním dechem říkají, jak podporují zaměstnanost, ale těmito činy dokazují pravý opak. Kraj nemá jen
velká města, ale také malé vesničky, které jsou v hůře dostupných lokalitách, kde mají lidé problém se dostat do zaměstnání, k lékaři a za zábavou. Dopravní obslužnost zde může kvalitně zajistit malý dopravce,
který dá lidem práci a zároveň umožní lidem z těchto lokalit se lépe
dostat do zaměstnání.
Proto naše Strana soukromníků České republiky v koalici se Stranou
svobodných má jako jeden z programových bodů zlepšit a zprůhlednit
výběrová řízení tak, aby na ně dosáhl co největší počet podnikatelů
a firem, a tím dát práci lidem z našeho kraje.

Petr Jurča,

předseda Krajské rady Karlovarského kraje

Strany soukromníků České republiky

Svobodní a Soukromníci nesedí nečinně
za stolem. Jsou mezi lidmi
Probouzíme kraj v ulicích. Dobrým kafem

Špatná komunikace kraje, nízké mzdy, nekvalitní silnice a chybějící dálnice.
To jsou nejčastější stesky obyvatel Zlínského kraje, které zaznívají na setkání
s kandidáty koalice Svobodní a Soukromníci. Ti během června objíždějí většinu
měst v regionu v rámci akce Probuď se, Zlínský kraji. První akce se uskutečnila
ve Zlíně na frekventovaném místě naproti tržišti Pod Kaštany, kde Svobodní
a Soukromníci poprvé probouzeli Zlínský kraj dobrým kafem. Kolemjdoucí se
mohli zastavit, dát si kávu zdarma, vyplnit dotazník a popovídat si s kandidáty
Tomášem Pajonkem, Michalem Dvouletým a Jiřím Procházkou. „Potěšilo nás,
kolik kolemjdoucích toho využilo – je vidět, že budoucnost našeho kraje není
jeho občanům lhostejná,“ uvedl Michal Dvouletý.
Setkání s lidmi u dobré kávy byla v červnu naplánována celkem na 13 místech,
a to ve Zlíně, Bystřici pod Hostýnem, Holešově, Kroměříži, Uherském Hradišti,
Luhačovicích, Otrokovicích, Vsetíně, Uherském Brodě, Valašských Kloboukách,
Valašském Meziříčí, Vizovicích a v Rožnově pod Radhoštěm.

Svobodní a Soukromníci rozdávali lidem v Brně
suché půlky
Suché půlky koblih, jako symbol nenasytnosti ministra financí, spolu s výtiskem Svobodných novin a bulletinem Soukromníci rozdávali v rámci letošního
Dne daňové svobody na ulici Česká v Brně kolemjdoucím lídři koalice Svobodní
a Soukromníci. Petr Pořízek a Radek Rabušic vysvětlovali, že teprve od začátku
června občan pracuje tzv. na sebe, neboť od počátku roku zatím vydělával pouze
na vládu a její výdaje.
Z daní se hradí množství zcela zbytečných úřadů a institucí. Jsou omezována
svobodná rozhodnutí a stát pouze čeká na drobná pochybení, která pokutuje
a občana perzekvuje. Výdaje státního rozpočtu jsou tvořeny množstvím zbytečných, nefunkčních a předražených projektů. Dotační politika v současné podobě
deformuje zdravé konkurenční prostředí a neumožňuje přirozený a udržitelný
rozvoj trhu. Je šlapáno po občanech, kteří podnikají, od státu nic nechtějí a starají se o sebe, své rodiny a zaměstnance.
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Trocha faktů o EET. Zajímavý pohled do historie
Na tom, že je systém Elektronické evidence tržeb zbytečný a neúčelný byrokratický zmetek, se shodneme všichni.
Dal jsem dohromady několik věcí, které dávají EET do širších souvislostí.
V první řadě je potřeba najít historický důvod, proč
a na čem EET vlastně vzniklo. Zamýšleným předchůdcem EET byl zákon o registračních pokladnách
z dob vlády ČSSD, lidovců (tehdy ještě Miroslav
Kalousek) a Unie svobody (2002 až 2006). Mělo
jít o povinné používání certifikovaných pokladen
s fiskální pamětí. Zákon zrušila Topolánkova vláda.
Vznikl v době výrazného ekonomického růstu a současně rostoucího deficitu státního rozpočtu (ministrem financí byl dnešní předseda vlády). V té době
levicová vláda perlila věcmi, jako bylo pastelkovné,
mýto, poslední rok školky zdarma a podobně. A dle
zásady „zdroje jsou“ se tyto zdroje našly v podobě
kontroly a údajného většího výběru daní od maloobchodníků (mělo jít jen o maloobchod).
Od zákona o registračních pokladnách k elektronické evidenci tržeb
V době, kdy bylo ČSSD v opozici, myšlenka registračních pokladen zůstala v programu této strany.
V roce 2011 vzniká hnutí ANO, které ale myšlenku
jakýchkoliv podob registračních pokladen v programu nemělo, koneckonců v této době se jevilo
jako náhrada tehdejších středopravých stran a cílila
na jejich voliče.
Po posledních volbách se systém evidence tržeb
dostává do vládního prohlášení a má jej na starosti
ministr financí – předseda hnutí ANO. Popravdě řečeno nedokážu pochopit jeho názorový veletoč, nicméně myšlenku elektronických tržeb vzal za svou.
Bylo to v době, kdy prohlašuje, že malí podnikatelé
jsou k ničemu. Vládou je zvolen systém inspirovaný
chorvatským řešením v podobě elektronické on-line
evidence spravované daňovou správou, kdy podnikatelé on-line evidují hotovostní transakce přímo
do tohoto systému. Jako zdůvodnění se udává potírání šedé ekonomiky a zvýšení výběru daní (18
miliard, což je zřejmě iluzorní).

Názory na efektivitu tohoto řešení se různí (v Chorvatsku to evidentně šedou ekonomiku nesnížilo
a výběr daní se nezvýšil). Je potřeba také říci, že ČR
je, co se týče rozsahu šedé ekonomiky v rámci Evropské unie, v podprůměru, narozdíl právě od Chorvatska, kde šedá ekonomika jen kvete.
Kdo má zájem na EET?
Opravdový důvod k zavedení EET můžeme jen hádat. Jisté je jedno, od ČSSD je to snaha zalíbit se
sortě jejích voličů, kteří slyší na každou zmínku
na podnikatele – zloděje. Ale proč ANO? Jejich voliči byli často právě podnikatelé. Vlastní podnikatelské zájmy předsedy ANO? Nu, to jsou opravdu
jen hádanky.
Nyní Ústavní soud projednává stížnost na způsob
schválení zákona o EET v poslanecké sněmovně. Právě způsob schvalování zákona byl prvním
z problémů tohoto zákona. Zákon s takovým dopadem byl navržen a schválen silou bez jakékoliv snahy o kompromis. Parlamentní diskuze byla
utnuta jejím přerušením i přes schválený program.

covní skupina, která byla zřízena v rámci Rady
vlády pro informační společnost (RVIS), nedoporučila předsednictvu, aby schválilo veřejnou zakázku
k technickému řešení elektronické evidence tržeb
(EET) v podobě, jak ji navrhla finanční správa, tedy
rovnou přidělením firmě IBM, s argumentem, že se
nebuduje nový systém, ale jen rozšiřuje stávající.
Načež stejná pracovní skupina provedla názorový
obrat a ustoupila požadavkům ministerstva financí. Systém tedy vznikne jako nadstavba už stávající smlouvy se společností IBM. Výsledkem bude
další vendor lock-in systém s nevýhodnou smlouvou. Dobrozdání podpořilo Ministerstvo pro místní
rozvoj, pod které pravidla pro veřejné investice patří (ministerstvo řídí Karla Šlachtová z hnutí ANO).
Na názor NKÚ se již nikdo neptá.
Pro realizaci EET byl stanoven zákonem harmonogram zavádění. Úsměvné na tomto harmonogramu
je, že již v době schvalování zákona (a tím i harmonogramu) byla jasná nevůle vypsat na systém
a provozovatele veřejnou soutěž.
Termíny podle harmonogramu jsou šibeniční
Květen 2016 – zveřejněna technická specifikace
pro vývojáře. Červen 2016 – testování technických
řešení. Září 2016 – přidělení autentizačních údajů.
Listopad 2016 – testovací provoz. Prosinec 2016
– ostrý provoz.

Uvidíme, jak se k celé proceduře schvalování postaví Ústavní soud. Dalším problémem je samotná
realizace. Systém, jako je EET, vyžaduje zpracování rozsáhlé analýzy. Po nich by měla proběhnout
standardní veřejná zakázka na vytvoření systému
jako takového a ne samotného provozovatele. Ministerstvo financí se rozhodlo na veřejnou zakázku
rezignovat a dát ji rovnou ke zpracování provozovateli stávajícího systému ADIS (Automatizovaný
Daňový Informační Systém – provozuje IBM) pomocí JŘBU (Jednací Řízení Bez Uveřejnění). Pra-

Shrnutí
1. ANO podvedlo část svých voličů, živnostníků,
kteří věřili slibům o snazším podnikání. Naopak –
živnostník je nyní označován za zloděje a je potřeba ho stále více kontrolovat a regulovat.
2. Systém EET byl minimálně schválen nekorektním způsobem
3. Zavedení technologií nutných pro běh EET probíhá netransparentně a je psáno na míru jednomu
dodavateli
4. Ekonomický přínos je pouze iluzorní – na příkladu Chorvatska je vidět nulový přínos jak ve výběru
daní, tak ve snížení šedé ekonomiky. Naopak jediným výsledkem je klesající počet malých firem
a pokles ekonomiky.

Pavel Švec, živnostník

město Touškov (Plzeň-sever)

Za tři měsíce zmizela jedna vesnice. Co s tím?
Za první tři měsíce letošního roku se počet obyvatel Zlínského kraje snížil o bezmála pět stovek. Je to v podstatě to
samé, jako by zmizela z mapy jedna menší vesnice.
Statistikové spočítali, že z kraje se vystěhovalo více lidí, než kolik k nám
přišlo, a že počet zemřelých je vyšší než počet narozených dětí. Platí to pro
všechny části kraje a jde o dlouhodobý trend.
„Od roku 2000 klesl počet obyvatel Zlínského kraje o zhruba 14 000. Mladí
odcházejí, zakládají rodiny jinde a logicky tak celý kraj stárne. Aktuálně
máme vůbec nejvyšší průměrný věk. To je alarmující a o to horší, že se s tím
dlouhodobě nedaří nic dělat,“ říká kandidát koalice Svobodných a Soukromníků Michal Dvouletý. Důvody, proč tomu tak je, není zase tak těžké najít.
„Dosud se nepodařilo dokončit dálniční síť. Nepřicházejí tedy noví investoři

a naopak místní lidé mají komplikované cestování za prací. Výsledkem jsou
jedny z nejnižších mezd v zemi. S tím nic neudělá ani klesající nezaměstnanost,“ vysvětluje Michal Dvouletý s tím, že stejně důležité je kromě stavby
dálnic i nastavení kvalitní veřejné dopravy. „Jedině tak se nám podaří překonat handicap plynoucí z polohy v pohraničí,“ dodává.
Souběžně s tím je nutné vytvářet podmínky pro rozvoj malých a středních
podnikatelů. „Ti pak budou schopni nabízet dobře placená a především
stabilní pracovní místa pro naše obyvatele,“ vysvětluje předseda zlínských
Soukromníků Petr Thaisz. Kvalitní podnikatelské prostředí je podle něho
také cestou, jak motivovat mladé lidi k návratu do kraje. „Odcházejí na vysoké školy do větších měst a již během studia začínají pracovat. Dokud
místní firmy nebudou schopny nabídnout odpovídající ohodnocení a zajímavou práci, jen těžko se budou vracet, pracovat zde a zakládat rodiny,“
dodává Petr Thaisz.
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Vietnamské tržnice s padělky bych zavřel. Říká
lídr Soukromníků Karlovarského kraje Jurča
V Karlovarském kraji vládne levice,
protože sem kdysi přišli lidé, kteří
ke kraji neměli vztah. Chybělo generační propojení na rodiče a prarodiče.
Kraj využívá špatně dotace.

Karlovarsku chybí univerzita. Mladí odcházejí studovat a již se do kraje nevrací. EET je vymyšlena
špatně. Ti, co podvádějí, to stejně obejdou. Řekl
PL Petr Jurča, vedoucí kandidát Soukromníků
do krajských voleb v Karlovarském kraji.
Co vás oslovilo na SsČR, že jste kývl na jejich nabídku?
Program strany, kde je základem svoboda, volnost
podnikání, omezení zbytečné byrokracie a různých
regulací. Protože jsem členem strany, snažím se

ho prosadit do reálného života, a to bez aktivní
účasti nejde.
Proč získaly v minulých volbách levicové strany
na Karlovarsku 27 mandátů? Máte na to odpověď?
Důvodů je několik. Karlovarský a Ústecký kraj
mají společnou minulost. Došlo k vystěhování původního obyvatelstva a nově příchozí lidé většinou
neměli vztah k tomuto kraji. Chybělo generační
propojení na rodiče a prarodiče. Šli sem hlavně
za výdělkem. Dodnes jsme se s touto minulostí
nevypořádali a Karlovarský kraj zaostává ve vzdělanosti lidí.
Jakého největšího pochybení se dopustilo vedení
kraje v uplynulých čtyřech letech?
Pochybení je celá řada, ale hlavně je to celkové
hospodaření. Když už je možnost využít dotace,
tak by měly být využity efektivně, aby se investované peníze vrátily a nedávaly se do projektů, které jsou předražené a špatně vysoutěžené. Potom
jsou projekty zastavené a jsou podávána trestní
oznámení.
Co je podle vás největším problémem Karlovarska
dnes?
Jak už jsem se zmínil, je to vzdělanost. Struktura
a způsob řízení základních a středních škol a chy-

bějící kvalitní univerzita. Studenti odcházejí na vysoké školy do jiných krajů a minimum se jich vrací.
Jak nahlížíte na působení vietnamské menšiny?
Jejich tržnice v Chebu či v Potůčkách jsou centrem
prodeje padělků cigaret, oblečení i obuvi. Víte, jak
byste tuto situaci změnil?
Buď máme funkční státní správu, policii, celníky,
hygienu, různé inspekce a podobně, kteří mají dohlížet na dodržování zákonů a pravidel, nebo když
to stát nezvládá, to zavřít.
Rusové, kteří si dlouhodobě oblíbili Karlovy Vary,
je údajně opouštějí. Myslíte, že jde o trvalý trend?
Bylo to období, kdy bylo jednodušší se orientovat
na ruské občany než jít cestou zlepšování a zkvalitňování služeb a lákat i jinou klientelu. Toto období asi skončilo, ale věřím, že si podnikatelé poradí.
Jen jim nesmí stát házet klacky pod nohy.
Proč by tuto koalici měli lidé na Karlovarsku volit?
Na kandidátce máme lidi, kteří se umějí o sebe postarat, dokázali vybudovat svoje živnosti a firmy,
dát práci lidem. 
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EU je byrokratický gigant, který nabaluje bahno
Hejtman Běhounek sedí jedním
zadkem na dvou židlích. S živnostníky se zachází jako se zloději
a podvodníky. Odbory a vláda staví
podnikatele a zaměstnance proti
sobě.
Je škoda, že jsme se na Vysočině se Svobodnými
nedohodli. Protikuřácký zákon je typickým příkladem omezování svobody. Vláda se rozhodla naplnit
státní pokladnu pomocí pokut. Hlasoval jsem proti
vstupu do EU a hlasoval bych tak i dnes. Britům,
kteří chtějí Unii opustit, dobře rozumím. Horší než
migrace je rozpad společnosti a nepřátelství mezi
lidmi. Nejsem si jist, že k nám přidělení uprchlíci
tady zůstanou. Iráčtí křesťané to ukázali více než
jasně. Věřím, že pěti procent dosáhneme. Řekl nám
Miroslav Stehno, který vede krajskou kandidátku
Soukromníků na Vysočině.
Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek kumuluje
svou funkci hejtmana s mandátem poslance. Jak
to vnímáte? I sama ČSSD si zakázala takové mnohoobročnictví, ale pan hejtman to ignoroval…
Jsem proti. Jednoduše se nedá sedět jedním zadkem na dvou židlích. A pokud to nastane, vím dobře za ty roky, co podnikám, že se nedá ani jednomu
věnovat naplno.

že z nás má vládnoucí garnitura strach. Je nás stále
dost na to, abychom mohli velmi závažně ovlivnit
proud financí do státní kasy.

Co je klíčovým problémem kraje?
Dopravní obslužnost, jako asi v celé republice
a nedostatek kvalifikovaných, ba i nekvalifikovaných pracovních sil.
Strana soukromníků se v uplynulých měsících vymezovala zejména proti kontrolnímu hlášení DPH,
EET či v poslední době vůči tzv. protikuřáckému
zákonu. Pokládáte snahu prosadit zmíněný zákon
za omezování osobní svobody?
Každopádně. Je to přímo ukázkový příklad vměšování do rozhodování živnostníků. Každý by měl
mít možnost si sám rozhodnout, zda jeho vlastní
prostory budou kuřácké, či nekuřácké.
Mám pocit, že se vláda rozhodla naplnit státní
pokladnu pomocí pokut. Spolu s připravovanou
EET to vypadá na cílenou likvidaci živnostníků
a malých podnikatelů. A vlastně se ani nedivím,

Jak vidíte naše dvanáctileté členství v EU?
Tenkrát v referendu jsem hlasoval „proti“ vstupu
do EU a dnes bych hlasoval stejně. Rád bych zde
podotkl, aby si ale čtenář nepletl členství v EU
s členstvím v „Schengenu“, tedy zemích Schengenské smlouvy, která nám zajišťuje volný pohyb. Pokud tedy myšlenka EU znamenala kromě volného
pohybu osob i jednodušší podnikání, tak to se moc
nepovedlo. Myslím, že naše členství v EU nepřineslo
očekávané výsledky.
Odhadněte, jakého výsledku mohou Soukromníci
na Vysočině dosáhnout?
Každá strana, která jde do voleb, jde tam s přesvědčením, že dosáhne dobrého výsledku. Stejně
tak i naše strana Soukromníků. Jsem přesvědčen, že
díky volebnímu programu a proživnostenské, resp.
propodnikatelské politice nám podnikatelé a živnostníci z Vysočiny dají svůj hlas, a my dosáhneme
minimálně pětiprocentní hranice.
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