
Koalice by 
jenom nahrála 
hnutí ANO
Rozchod KDU - ČSL s uskupením Starostové 
a nezávislí pomůže podle předsedy Strany sou-
kromníků České republiky Petra Bajera možné 
středopravicové koalici, která by se po říjno-
vých volbách mohla ujmout vlády. „Lidovci se 
starosty, alespoň podle průzkumů, neměli šanci 
dosáhnout desetiprocentní hranice pro vstup 
do sněmovny, což by jednoznačně nahrálo hnutí 
ANO, které by získalo ještě větší dominanci. To 
by byla obrovská tragédie pro celou republiku,“ 
konstatoval Bajer. Reagoval tak na usnesení 
celostátního  výboru STAN, podle kterého půjde 
uskupení do sněmovních voleb samostatně.
Předseda Soukromníků dodal, že si je vědom, 
že KDU - ČSL je stále spoluzodpovědná za tvor-
bu zákonů, které likvidují drobné podnikání. 
„Tedy většiny zákonů přijatých touto agrolevi-
covou vládou. Je ale možné, že lidovci budou 
jazýčkem na vahách při vytváření naší budoucí 
vlády a je třeba s nimi počítat do možné koa-
lice, musí se však v budoucnu aktivně podílet 
na odstranění nesmyslů, které sami přijali,“ 
zdůraznil Bajer.
Jak dodal, i proto se Soukromníci domluvili 
na spolupráci s Občanskou demokratickou stra-
nou, pro ně jedinou pravicovou alternativou, 
aby kandidovali na jejích kandidátkách. „Podle 
smlouvy o spolupráci je nejen podporujeme, ale 
našich čtyřicet kandidátů je i ve všech krajích 
na kandidátkách do podzimních parlamentních 
voleb,“ vysvětlil Bajer. Ten je osobně na třetím 
místě kandidátky ODS do poslanecké sněmov-
ny v Pardubickém kraji a doufá, že lidé nejen 
přijdou k volbám, ale budou si i kandidáty tzv. 
„kroužkováním“ vybírat. „Tento výběr kandidá-
tů může fungovat i naopak, ale hlas pro tuto 
kandidátku se vždy bude počítat,“ řekl Bajer 
a dále dodal. „Může se stát, že z historického 
hlediska někteří pravicoví voliči nemusejí věřit 
přímo ODS, že vše dodrží, my bychom proto 
mohli být garanty toho, že tomu tak bude,“ 
zdůvodňuje spolupráci Petr Bajer. Na mysli 
má například absolutní odmítání spolupráce 
s hnutím ANO. Dále hodlá podle Bajera Strana 
soukromníků ČR prosazovat zrušení EET, kont-
rolních hlášení a zákazu kouření v restauracích. 
„To vše je nejen likvidační pro soukromé podni-
katele, nevyhovuje to ale ani lidem a hlavně to 
odporuje principům svobodné společnosti,“ řekl 
předseda strany Soukromníků.

„Proti drobným podnikatelům a živnostníkům 
vyhlásila tato vláda třídní boj, jehož cílem je zlik-
vidovat střední třídu a zmonopolizovat podnikání 
v naší zemi,“ podotkl Petr Bajer, předseda Strany 
soukromníků a kandidát do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu za Pardubický kraj.
Podle něj Soukromníci od samého začátku upozor-
ňují na to, že elektronická evidence tržeb je neho-
rázným zásahem do svobody podnikání. „Předsta-
vuje online šmírování namířené plošně proti všem 
slušným podnikatelům. Protestovali jsme proti 
zavedení EET, snažili jsme se prosadit jeho zruše-
ní a podporovali jsme následnou ústavní stížnost. 
A jsme přesvědčeni o tom, že pokud EET nezruší 
Ústavní soud, tak to bude jeden z prvních zákonů, 
které zrušíme hned po volbách,“ přislíbil předseda 
strany.
O to více je Petr Bajer šokován postojem minister-
stva financí, které oznámilo, že uspíší start účtenko-
vé loterie, která má být spuštěna již 1. října 2017. 
„Jsem přesvědčen o tom, že jde o exemplární ukáz-
ku nezákonného plýtvání s veřejnými financemi. 
Peníze ze státního rozpočtu přece nejsou určeny 
k vyplácení výher v jakékoliv loterii, ale k financová-
ní školství, zdravotnictví, dopravních investic, a po-
dobně,“ uvedl Bajer, který si zároveň klade několik 
zásadních otázek:
„Jak je vůbec možné, že na jedné straně minister-
stvo financí pracuje s deficitním rozpočtem a na dru-
hé straně chce desítky milionů korun jen tak rozhá-
zet mezi lidmi na pofidérní loterii? Jak je možné, že 
vláda na jedné straně škrtá investice nebo se brání 
přidat lékařům či učitelům a na druhé straně láká 
lidi na drahá auta nebo finanční odměny? Vždyť sám 
ministr financí při nástupu do své funkce veřejně 
prohlašoval, že ve státním rozpočtu chybí peníze 
a teď ten samý člověk uspíšil start účtenkové lo-
terie, které neúčelně vytahá ze státního rozpočtu 
další desítky milionů korun,“ kroutí hlavou předseda 
Soukromníků a dodává:
„Takový postup je podle mého soudu v rozporu 
s českou legislativou. Obrátil jsem se proto na práv-
níky, aby celou záležitost posoudili,“ řekl Petr Bajer. 
Zároveň se ptá, jestli by takový postup ministerstva 
financí neměl zajímat také Nejvyšší kontrolní úřad, 
který má dohlížet nad hospodárností státu.
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Ministerstvo financí před časem oznámilo, že již na podzim tohoto roku 
spouští tzv. účtenkovou loterii k EET. To však Strana soukromníků České re-
publiky jednoznačně odmítá a upozorňuje na to, že jde o exemplární ukázku 
nezákonného plýtvání s veřejnými financemi a podněcování k udavačství.

Podle Strany soukromníků České republiky však 
nejde jen o nehospodárné nakládání s daněmi nás 
všech. „Účtenková loterie k EET navádí svou pod-
statou k udavačství. Takové praktiky, kterých jsme 
si dosyta užili za komunismu, jsou podle mne jen 
dalším podněcováním k nenávisti vůči živnostníkům 
a drobným podnikatelům. V podstatě ministerstvo 
financí lidem slibuje milionové výhry za to, že budou 
místo finančních úředníků kontrolovat podnikatele, 
zda vydávají správnou účtenku. To je podle mne 
zcela zrůdný přístup, který posiluje třídní nenávist 
mezi občany naší země,“ nebere si servítky předse-
da Soukromníků Petr Bajer.
„Je proto zřejmé, že ani personální výměna na po-
stu ministra financí nic nezměnila na tom, že před-
stavitelé hnutí ANO nesou přímou odpovědnost 
za šikanu a likvidaci drobných podnikatelů a živ-
nostníků,“ dodal Petr Bajer.
Soukromníci ustavičně bojují proti všem zákonům, 
které devastují podnikatelské prostřední v ČR. „Vel-
ký úspěch jsme dosáhli např. v případě kontrolního 
hlášení DPH. Iniciovali jsme totiž podání ústavní 
stížnosti, kterou nakonec potvrdil i Ústavní soud 
a nařídil vládě nápravu. Ta se však na to vykašla-
la a podle všeho tak bude kontrolní hlášení DPH 
od Nového roku jen dobrovolné,“ připomněl jeden 
z několika úspěchů Soukromníků jejich předseda.
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EET? Jedině plošně zrušení, tvrdí Soukromníci
Elektronickou evidenci tržeb je po-
třeba zrušit. Jiná možnost není, tvr-
dí Soukromníci. Ti mají vůči zákonu 
o EET dlouhodobě stejný postoj. 

„Ve schválené podobě je nedokonalý, nepomohou 
další úpravy a odklady dalších etap, je nutné jej 
v co nejkratší době jako celek zrušit,” řekl v Sená-
tu místopředseda strany Petr Thaisz. Stalo se tak 
v rámci veřejného slyšení ohledně petice za zru-
šení zákona o evidenci tržeb. Za Soukromníky se 
slyšení účastnil i jihomoravský krajský předseda 
Jan Baránek.
 „Osobně mi na EET nejvíce vadí lživá argumentace 
o jejím přínosu v oblasti narovnání podnikatelské-
ho prostředí,“ podotkl Baránek.
 Nejen Soukromníci od počátku upozorňovali 
na nebezpečí, která jsou spojená s aplikací sys-
tému EET. 
„A nynější postupná demontáž a navrhování množ-
ství výjimek nám dávají jenom za pravdu. Také 
v případě startu na etapy nemůžeme o rovných 
podmínkách vůbec hovořit. EET podnikatelské pro-
středí v naší zemi naprosto deformuje a podnika-
tele zásadním způsobem poškozuje. Je tedy nutné 
ji zrušit,” vysvětlil Jan Baránek. 
Petici proti elektronické evidenci tržeb podepsalo 

Co si (ne) Babišův Agrofert dal, to si zase vzal
Zajímavá čísla vyplynula z výroční zprávy holdingu Agrofert. Společnost v loňském roce přispěla do státní kasy na daních 
z příjmu celkem 1,505 miliardy korun. Ale na provozních dotacích a bonusech vyinkasovala celkem 1,533 miliardy korun. 

Tedy stát prakticky „věnoval“ bývalé Babišově 
firmě 28 milionů korun. Tím pádem se z ní stá-
vá jeden z nejziskovějších podniků v republice. 
Sice se exministr financí Andrej Babiš hájí tvr-
zením, že s Agrofertem nemá už nic společné-
ho, protože ho vložil do svěřeneckých fondů. 
Otázkou ale je, kdo mu toto jeho tvrzení věří. 
Nebo je to snad náhoda, že fond ovládá jeho  
manželka Monika a jeho právníci? Názor na to, 
ať si udělá každý volič sám. 
A jak to tak vypadá, ani sám předseda hnutí 
ANO Andrej Babiš do státní kasy nijak zvlášť 
na daních nepřispívá. Z daňového přiznání, 
které má k dispozici i Poslanecká sněmovna, 
totiž vyplývá, že si Babiš vydělal 93,5 milionů 
korun.  Jenomže do státní kasy odvedl na da-
ních sotva půl milionů korun. Ano, čtete dobře! 
Andrej Babiš si totiž přiznal výdělek ve výši 3,6 
milionů korun. Pokud by přiznal celou částku, 
tedy 93,5 milionů, musel by tedy na daních od-
vést více než 14 milionů. Babišovy příjmy totiž 
tvoří i korunové dluhopisy. A tady zdaleka ne-
jde o pár roku. Babiš si jich Agrofertu nakoupil 
rovnou za 1,5 miliardy korun. Ale protože tyto 
ceniny nepodléhají zdanění, tak z nich bývalý 
ministr financí nemusel odvést ani korunu. 

zhruba 20 000 lidí, nechybí mezi nimi senátoři či 
starostové.
Proti EET dlouhodobě vystupuje i senátor Ivo 
Valenta, zvolený za Stranu soukromníků Čes-

ké republiky. Loni v prosinci spolu se senátory 
z ODS a STAN navrhli v horní komoře zrušení 
EET. Proti jejich návrhu ale byli senátoři za so-
ciální demokracii, hnutí ANO a někteří lidovci.
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K čemu je centrální registr přestupků? 

Vizitka vlády: zadusíme malé, podpoříme velké

Centrální registr přestupků slouží jenom k tomu, 
aby donášel na lidi a znemožňoval jim v rozvoji 
podnikání. „Například proč stát eviduje, že ně-
kdo před patnácti lety řekl třeba sousedce, že 
je kráva a dostal za to tisíc korun pokutu. Proč! 
Aby ho jednou mohli prohlásit za nespolehlivé-
ho? A nebo znáte nějaký jiný důvod,“ ptá se Jo-
sef Živnůstek, středočeský lídr Strany soukrom-
níků ČR a kandidát do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. 
Soukromníci dlouhodobě upozorňují na to, že 
stát zcela zbytečně hlídá své občany na každém 
kroku a shromažďuje o nich důvěrné informace, 
které slouží jenom k jejich další šikaně a ome-
zování.  „Respektuji, že část společnosti chce 
mít na vše jasná pravidla.  A jelikož sami nemají 

Opravdu čtu správně? Opravdu vláda rozhodla 
o tom, že utratí ze státního rozpočtu 6,3 miliardy 
korun formou investičních pobídek pro velké to-
várny a mezinárodní giganty? A že si za to slibuje 
vznik nových 4800 pracovních míst? Tak zaprvé 
to pokládám za další jasnou diskriminaci a důkaz, 
jak dnešní vláda na jedné straně drtí živnostníky 
a malé podnikatele a na straně druhé velkolepě 
dotuje továrníky a velkopodnikatele. Zadruhé jsem 
skutečně zvědavý, kde chtějí tyto továrny, posta-
vené za investiční pobídky, tedy daní nás všech, 
sehnat kvalitní zaměstnance. Dnes a denně téměř 
všichni podnikatelé naráží na nevídaný nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků snad ve všech profesích. 
To pak bude vláda pro změnu vytvářet programy 
a pobídky pro imigranty, aby měl v těchto továr-
nách vůbec kdo pracovat? Vláda škodí ekonomice 
a českým podnikatelům. Je třeba ji při podzimních 
parlamentních volbách zastavit a vyměnit. Je třeba 
se vrátit k podpoře drobných podnikatelů a živnost-
níků, kteří jsou páteří české ekonomiky i největšími 
a nejstabilnějšími tvůrci pracovních míst, a to nejen 
ve městech, ale také na venkově.  Ivo Valenta 

žádné ambice, tak touží, aby jejich okolí bylo 
totálně regulováno a od toho očekávají jenom 
samá pozitiva a sociální jistoty, tak jako učitel 
Hájek v Básnících. Mezi tyto ale nepatří aktivní 
lidé a ani soukromníci,“ podotkl Živnůstek. 
 Podle něj se takoví lidé umějí bez problémů 
postarat sami o sebe. „Bojím se ale, že pokud 
nepřijde změna a bude pokračovat to šílenství 
regulací, pokut, zákazů a buzerací, tak se již 
sami o sebe nepostarají,“ upozornil středočeský 
lídr. Jedinou možností podle něj, jak se mohou 
slušní lidé a živnostníci ubránit, je přijít k vol-
bám. „Zastánci těchto regulací tam totiž určitě 
přijdou,“ podotkl závěrem Josef Živnůstek.
Celé video ke shlédnutí na www.facebook.com/
Soukromnici.

Tak by se dalo zhodnotit dosavadní fungování, či spíše nefungování, systé-
mu EET. Dalším důkazem toho, že je tento projekt zcela zbytečný a přináší 
více komplikací než užitku, je krach firmy, která klientům slibovala zabez-
pečení citlivých dat z EET.

EET: průšvih za průšvihem

 Podnikatelé o tato data přišli, a to zřejmě nevrat-
ně. Celá slavná EET tak mimo jiných komplikací 
otevřela dveře spoustě pochybných firem, které 
si pouze snaží namastit vlastní kapsy. A daří se 
jim. Zákazníci totiž bohužel nedokáží správně vy-
hodnotit, komu se „upsat“ – je to pro ně zcela 
nová situace a povinnost, ke které je přinutil stát. 
Ten je proto také plně zodpovědný za šlamastiku, 
do které se teď živnostníci dostávají. Jak mají ne-

naletět a poznat, která z firem je skutečně spo-
lehlivá, když v tomto směru u nás nejsou žádné 
zkušenosti? Kdo jim dá záruku funkčnosti systé-
mu? Kdo jim uhradí vzniklé škody? Kdo zaplatí 
čas, strávený tímto byrokratickým nesmyslem, 
který je obírá o čas na smysluplnou práci? Kde 
jsou ty slíbené výhody a přínosy systému EET? 
Zatím se (zřejmě nějakým nedopatřením) jaksi 
nedostavily.  Ivo Valenta


