
Soukromníci  
s předsednictvem
ve všech krajích
Před pár dny se konal ustavující sněm Stra-
ny soukromníků České republiky v Libe-
reckém kraji. Kraj má tak svého předsedu, 
místopředsedu i radu. 

Tato událost je přitom velmi významná. A to 
nejen pro samotný Liberecký kraj, ale pro 
celou Stranu soukromníků České republi-
ky. „Tímto dnem máme ve všech 14 krajích 
zvolené předsednictvo a jsme tedy stranou 
s opravdu celorepublikovou působností,“ 
vysvětlil zakládající člen Soukromníků Ru-
dolf Baránek.
Soukromníci jdou letos do voleb ve všech regi-
onech. V deseti krajích jsou uzavřeny koalice se 
Stranou svobodných občanů.

Všichni jSme 
Soukromníci.cz
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Podpis pod ně připojil předseda Strany svo-
bodných občanů Petr Mach a předseda Strany 
soukromníků České republiky Petr Bajer. Zbývá 
ještě Královéhradecký kraj, kde na definitivní 
podobě pracují.
Pokud jde o ostatní regiony, v Plzeňském kraji 
jsou Soukromníci součástí širší koalice nejen 
se Svobodnými, ale také se Starosty a Patrio-
ty. V Jihočeském kraji jdou Soukromníci do vo-
leb s podporou hnutí Ženy živnostnice 2014. 
V Kraji Vysočina budou Soukromníci o krajské 
zastupitelstvo bojovat samostatně.

Jako kritik restitučního procesu v devadesátých 
letech inicioval vznik skupiny lidí známých jako 
3T a prosazení zákona o půdě. Jako možný 
hejtman považuje za svůj hlavní úkol připravit 
za pomocí odborníků krizový scénář pro řadu 
bezpečnostních, ale i přírodních hrozeb. Jakých 
konkrétně? A proč vnímá obnovitelné zdroje 
za nesmysl a projekt EU za krátkodobý a bez-
východný?

V politice jste nováčkem. Jak budete chtít vyu-
žít svoje zkušenosti z podnikání a zemědělství 
ve prospěch kraje?
V období tzv. normalizace po roce 1968 jsem 
dostal zákaz řízení lidí, nomenklaturních funk-
cí, zákaz dalšího studia na VŠ zemědělské, kde 
mně byla nabídnuta externí aspirantura. Po roce 
1989 při tzv. sametové revoluci jsem zjistil, že 
vznikla skupina světaznalých českých občanů, 
kde si pamatuji např. Zikmunda a Hanzelku, 
Václava Klause atd., která vypracovala návrh 
dalšího postupu po pádu bolševika. Pro oblast 
zemědělství, veškerou půdu zestátnit a stát měl 
půdu pronajímat zemědělcům. Protože se nikdo 

o zemědělství v celém státě nezajímal, inici-
oval jsem vznik skupiny lidí známých jako 3T 
a prosazení restitučních zákonů (zákon o půdě). 
I dnes jsme svědky stálých snah připravit obča-
ny o vlastnická práva, či je alespoň co nejvíce 
omezit, proto chci v tomto směru uplatnit své 
zkušenosti zejména v legislativní oblasti a po-
dobným tendencím čelit.

Podle posledního průzkumu agentury Phoenix 
Research by koalice Svobodných a Soukromní-

ků získala potřebných 5 % hlasů  pro vstup 
do zastupitelstva. Jak vidíte vaše šance vy 
sám? Kolik mandátů podle vás získáte a z ko-
lika byste měl radost?
5 % hlasů pro vstup do zastupitelstva je výbor-
ný výsledek, až nečekaný. Znamená prolomení 
psychologické hranice volitelnosti. Zároveň 
je to ale velmi málo, aby byl splněn můj cíl – 
všechny kandidáty, kteří jsou členy „mého“ vo-
lebního štábu dostat prostřednictvím krajských 
voleb do profesionální politiky. Jedná se totiž 
o lidi velmi schopné, úspěšné ve svých oborech 
a bylo by škoda pro stát, aby i nadále zůstávali 
mimo.

Ani Svobodní ani Soukromníci nemají v zastu-
pitelstvu kraje žádné zastoupení. Jak byste 
hodnotil stávající vedení kraje?
Stávající vedení kraje je velmi obtížné hod-
notit. Jediné co s jistotou vím, je všeobecná 
tendence hromadění funkcí papalášů sociální 
demokracie (Hašek 28) a braní platů za práci, 
kterou nevykonávají. 
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STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Koalice Svobodní a Soukromníci vznikly v celkem deseti krajích, v devíti z nich 
jsou již kandidátky pro říjnové volby do krajských zastupitelstev připraveny.

Kraje pod vedením sociální demokracie zřejmě znají zásadu, která spočívá v majestátním nicnedělání, upozorňuje pro 
ParlamentníListy.cz František Tomášek (Soukromníci).
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Soukromnici.cz mají nový obsah. Jedenáct jejich 
krajských lídrů se představuje

Petr Bajer
Pardubický kraj
Pamatuji si dobu, 
kdy účetní chodila 
do firmy jednou týd-
ně. Dnes je potřeba 
prakticky denně

Není divu, když podle 
mezinárodního srov-

nání patří náš daňový systém k vůbec nejsloži-
tějším. Jen papírování spojené s daněmi u nás 
zabírá dvakrát více času, než v mnoha jiných 
evropských zemích. Přitom prakticky všichni 
před volbami slibují, jak s byrokracií zato-
čí. A výsledek? Lejster a povinností přibývá. 
A současná agro-levicová vláda patří ve vy-
mýšlení dalších povinností a regulací k těm 
vůbec nejpracovitějším.
Co s tím udělají Soukromníci?
Proklestíme právní džungli a zjednodušíme 
daňový systém.

ing. František 
tomášek
Královéhradecký kraj
Zemědělství nesmí 
být jen pro velké. 
Doplácí na to hlavně 
naše krajina

Zemědělství není jen 
o produkci, má obrov-

ský vliv na udržování nejvýznamnější složky 
životního prostředí – kulturní krajiny. A je evi-
dentní, že naše krajina stále menší členitostí, 
schopností zadržovat srážky a čelit erozím, 
tento charakter ztrácí. Třeba i proto, že sys-
tém dotací nahrává hlavně obřím zemědělským 
podnikům, naproti tomu drobní pěstitelé, na-
příklad zahrádkáři, kterých jsou statisíce, jsou 
různými obchodníky s pozemky obírání o půdu.
Co s tím udělají Soukromníci?
Budeme například požadovat zvýšení dotací 
pro malé a střední podniky, zavedeme podporu 
rodinných farem v regionech s vyšší nezaměst-
naností či se zastaneme se drobných pěstitelů 
a zahrádkářů.   

JAn StAněK
Středočeský kraj
Když už se zdá, že nemůže být hůře, stát 
něco vymyslí. Je to jako nekončící kocovina

Živnostník s hospodou, 
restaurací či hotelem? 
V pomyslné červené 
knize ohrožených druhů 
podnikání by byl určitě 
na jednom z prvních 
míst. A vůbec přitom 
nejde o silnou konku-
renci a tlak zákazníků 
na cenu. Největším pre-
dátorem je stát a jeho 

úředníci. Vždycky něco nařídí, živnostník investuje, 
pak se vše v tichosti zruší a vymýšlí se něco no-
vého, ještě horšího. Zákazy a regulace, kontrolní 
hlášení DPH, elektronická evidence tržeb…  
Co s tím udělají Soukromníci?
Zastavíme nesmyslné regulace, chceme podnikání 
bez bariér.

RADEK RABUšiC
Jihomoravský kraj
Utrácení nebo rozumná 
investice? O podpoře 
sportu platí to druhé. 
nesmí ale chybět kon-
cepce

Když přijde řeč na sport, 
většina politiků řekne, 

že je potřeba ho podporovat. Ještě většinou přidají 
něco o tom, že prioritou je sportování dětí a mlá-
deže. V pořádku. Tak proč to s naším sportem, 
nejen tím vrcholovým, až na výjimky jde z kopce? 
Protože stát podporu sportu nevnímá jako investi-
ci, ale výdaj. A zcela chybí koncepce, která zajistí, 
aby se peníze dostaly tam, kde jsou děti a mladí 
lidé. 
Stát vybere peníze od daňových poplatníků a ne-
smyslně je přes nejrůznější prostředníky, například 
ČOV, ČUS, jednotlivé sportovní svazy, přerozdě-
luje. Cestou ke sportovcům se nepodstatná část 
těchto prostředků ztratí a chybějí tak sportoviště, 
motivovaní trenéři a tím pádem se nedostává ani 
na sportující děti.
Co s tím udělají Soukromníci?
Sport musí mít samostatnou rozpočtovou kapito-
lu, která bude mít definované příjmy. Budeme pro-
sazovat model osvědčený v zahraničí, kdy každý 
může podpořit sport jako slevu na dani.

ing. štEfAn DROZD
Ústecký kraj
Kraje spíše překážejí, než aby pomáhaly. Mís-
to pomoci obcím si hrají na malou EU

Kraje nyní disponují 
ve svých rozpočtech 
až stovkami milionů 
korun, které jsou ur-
čeny na zkvalitnění ži-
vota v obcích. Úřednicí 
ve snaze tyto peníze 
přerozdělit vymýšlejí 
na základě nákladných 
analýz komplikovaný 
systém dotací. Na ně si 

ale většina obcí nesáhne – buď se svým projek-
tem neuspějí, případně mají potřebu zcela jiných 
investic než těch, které jim nadiktoval kraj. Kraje 
tak spíše překážejí, než aby pomáhaly.
Co s tím udělají Soukromníci?
necháme o penězích rozhodovat obce. ty nej-
lépe vědí, na co je použít tak, aby z nich měli 
prospěch jejich obyvatelé.

PhDR. JAROMíR 
Procházka
Jihočeský kraj
Spolky a sdružení. to 
je základ naší kultu-
ry. tam má směřovat 
hlavní podpora státu

Chceme chránit hmot-
né i nehmotné odkazy 

našich předků vytvářející podobu naší země, 
všech jejích regionů. K tomu je ale potřeba, aby 
stát změnil svůj přístup k podpoře živé, tedy 
z iniciativ spolků a sdružení vyvěrající kultury. 
Většina peněz z rozpočtu ministerstva kultu-
ry směřuje do jeho příspěvkových organizací. 
Mimo tyto struktury, tedy mezi lidi, jde jen zlo-
mek prostředků. V případě krajů je to podobné.
Co s tím udělají Soukromníci?
Umožníme daňovou asignaci jako podporu 
místní spolkové činnosti.

PEtR JURčA
Karlovarský kraj
nejlepší podpora 
podnikání? čím méně 
toho stát bude dělat, 
tím lépe pro všechny

Stát či EU vyberou 
od všech podnikatelů 
peníze, naházejí je 

na hromadu a pak intenzivně přemýšlí nad tím, 
jak alespoň část peněz vrátit firmám zpět  

Internetové stránky soukromnici.cz prošly na začátku prázdnin proměnou. Lídři kandidátek z jednotlivých krajů Čes-
ké republiky prostřednictvím sloganů a fotografií na úvodní stránce přivedou čtenáře k hlavním tématům volebního 
programu. 
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a chlubit se tak tím, že podporují podnikání. 
Kvůli tomu vznikají otřesné molochy v podobě 
úřadů jednotlivých dotačních programů, které 
velkou část peněz spotřebují na svůj provoz. 
A to, co zůstane, pak přerozdělí mezi několik 
firem, které tím zvýhodní před ostatními. Než 
takto, to raději nic.
Co s tím udělají Soukromníci?
Obnovíme zdravou soutěž, kterou neničí ne-
transparentní přerozdělování dotací.

ing. iVo  
Brauner
Moravskoslezský kraj
Když se daří, dluhy 
se nedělají, ale splá-
cí. Proč to nechápe 
naše vláda?

Navzdory současné 
vládě se naší ekono-

mice, tažené exportem a spotřebou domácnos-
tí, daří. Ruku v ruce s tím jdou nižší náklady 
na sociální dávky pro lidi bez práce a vyšší 
výnosy z daní. Ideální čas splácet staré zá-
vazky. Naši ministři ale mají jiný názor a místo 
toho dál pokračují v zadlužování země ve stylu 
po nás potopa. Vždyť jejich dluhy to nejsou. 
Stejně to nakonec všechno zaplatí občané 
a firmy ze svých daní… 
Co s tím udělají Soukromníci?
Zabráníme nesmyslnému plýtvání a utrácení 
na bobtnajících ministerstvech.

miroSlaV  
Stehno
Kraj Vysočina
Potravinářský kolos 
a živnostník na farmář-
ském trhu? Stát v tom 
rozdíl nevidí
Regulace, vyhlášky, hy-
gienické předpisy. Ten, 
kdo chce vyrábět po-

traviny, se musí připravit na byrokratickou džungli 
a z ní vyplývající náklady. Je přitom vcelku jedno, 
zda jde o někoho, kdo vyrábí pár kilo sýra a pak jej 
prodává na farmářských trzích, či kolos zásobující 
velké řetězce. Úřady na ně pohlížejí stejně. A výsle-
dek? Místo krajových specialit se na pultech obcho-
dů objevují spíše globální koblihy…
Co s tím udělají Soukromníci?
Zastavíme likvidaci místních producentů omezením 
regulací a byrokracie. není možné mít stejné pod-
mínky pro živnostníky a obří podniky.

iVo Valenta
Zlínský kraj
Sedět doma v koutě 
a nadávat nic neřeší. 
nebojme se něco 
dělat

Dříve jsem si myslel, 
že stát hází klacky 
pod nohy pouze mně 
a mému podnikání. Te-

prve, když jsem se rozhodl kandidovat do Senátu, 
pochopil jsem, že stejně se chová ke všem aktivním 

a pracovitým lidem – nechává si 60 procent z ceny 
práce zaměstnanců a doslova parazituje na schop-
nosti malých a středních firem. 
A kraj? Ten se chová jako další ministerstvo 
a od rána do večera jen přerozděluje peníze z daní. 
Občan je i v tomto případě až na posledním místě.
Co s tím udělají Soukromníci?
Stát i kraj mají sloužit občanům. Pokud je to na-
opak, je něco špatně…
nebojme se a pojďme do toho. nikdo to za nás ne-
udělá.

VlADiMíR RESl
liberecký kraj
Kvalitní dálniční síť. 
Možná to nejlepší, co 
může stát nejen pro 
podnikatele udělat

Stát se často a rád 
chlubí tím, jak firmám 
a občanům z regio-

nů, které mají strukturální problémy, pomáhá. 
Zřizuje zóny, úřady práce vyplácí příspěvky 
na pracovní místo, lidé mohou žádat o pří-
spěvek na dopravu a tak podobně. Jde ale jen 
o zástěrku, která má zakrýt totální neschop-
nost v tom hlavním – ve výstavbě dálnic. 
Právě kvalitní dálniční síť je možná tou nejlepší 
podporou podnikání i šancí pro lidi z okrajo-
vých regionů, aby lidé mohli dojíždět za lépe 
placenou prací.
Co s tím udělají Soukromníci?
Místo nekoncepčních příspěvků a dávek na-
směrujeme peníze do výstavby dálnic.

Odchod Velké Británie z EU je důsledkem chování jejích politiků například při 
řešení imigrační krize. Dále pak je důsledkem zkostnatělosti a přebyrokrati-
zovanosti evropských orgánů.
Ty se již dávno staly přítěží jednotlivým státům EU. Vytvářením často nesmy-
slných zákonů a nařízení též nepomohly například rozvoji podnikání v státech 
EU. O systému rozdělování finančních dotací snad není nutné vůbec mluvit. 
Jednoduše z unie plnící úkoly stability, bezpečnosti a ekonomické prosperity 
se stal jen obrovský byrokratický moloch nezvládající plnit ani jeden z úkolů, 
pro které byla EU stvořena. Pro zachování EU je nutná její okamžitá proměna 
a já doufám, že políček, který dnes politici dostali, je patřičně probere, jinak 
je z mého pohledu setrvání ČR v EU nepravděpodobné.
Petr Bajer, předseda Strany soukromníků české republiky

Během nadcházejících krajských voleb bude pracovat více než 14 000 
volebních okrskových komisí. Zasednout v nich mohou, a vlastně i musí, 
rovněž zástupci Strany soukromníků České republiky. „V každé z komisí 
máme ze zákona jedno místo. Vzhledem k velkému počtu uzavřených 
koalic se Svobodnými se reálně jedná o 7 000 míst. Využijme této mož-
nosti, obsaďme je našimi členy případně jejich rodinami či sympatizanty. 
Získáme tím možnost kontrolovat, zda je vše v pořádku,“ vyzývá Ru-
dolf Baránek. Odměna pro členy komise je od 1 300 korun. Zájemci se 

mohou již nyní hlásit prostřednictvím e-mailu baranek@soukromnici.cz. 
„Do voleb zbývá zhruba 70 dnů. Všechny vás prosím, zaberme. Ve všech 
krajích máme kvalitní kandidáty, kteří jsou v případě úspěchu připraveni 
hájit zájmy živnostníků, drobných podnikatelů, jejich rodin i zaměstnanců. 
Do kampaní investujeme značné částky, máme dobře našlápnuto. Něco 
podobného se již nemusí opakovat. Přispějme všichni podle možnosti  
k tomu, abychom tuto šanci nepromarnili. Jen naříkat prostě nestačí,“ 
vyzývá Rudolf Baránek.

Bajer (Soukromníci): Brexit je důsledkem zkostnatělosti EU

Výzva: hlaste se do okrskových volebních komisí
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Koalice Svobodní a Soukromníci ve Zlínském kraji vyhlásila na svém face-
bookovém profilu soutěž „Jaký je váš recept?“. Máte nějaký oblíbený recept 
po babičce, recept na netradiční jídlo nebo naopak něco hodně tradičního ze 
zlínského regionu? Uvařte ho a zapojte se do soutěže o RODINNÝ POBYT 
NA KYČERCE VE VELKÝCH KARLOVICÍCH. A jak na to? Vyfoťte svůj kulinářský 
výtvor, připojte recept a vše pošlete na mail: zlinsky@spolecne2016.cz.
Fotky s recepty, které pošlete, budou umístěny do alba na facebookový profil 
www.facebook.com/SaSzlk. Recept, který získá nejvíce lajků, vyhrává první 
cenu. Zkrátka nepřijdou ani účastníci soutěže, kteří se umístí na 2. a 3. místě.
O jaké ceny se soutěží?
1. místo = rodinný pobyt na Kyčerce ve Velkých Karlovicích
2. místo = ivošův balíček s regionálními potravinami ze Slovácké tržnice
3. místo = láhev slivovice a meruňkovice od senátora Valenty

 Jubilantku i všechny další nakupující na místě 
čekal velký masový dort, slovácké vdolky, cim-
bálová muzika a další překvapení. „Jsem opravdu 
potěšena. Vůbec jsem netušila, že je u vchodů 
do tržnice čidlo, které monitoruje vstup veřej-
nosti dovnitř. Nakupuji zde často, hlavně pečivo 
a maso. Z dnešního dne mám opravdu velkou 

Svobodní a Soukromníci z Pardubického kraje uspořádali 
ve středu 13. 7. posezení u výborné kávy v Café Bajer na tří-
dě Míru v Pardubicích. Návštěvníci kavárny si mohli popovídat 
s lídrem kandidátky Pardubického kraje Petrem Bajerem a dru-
hým kandidátem Josefem Kálesem. „Děkujeme všem, kteří při-
šli na kávu k Bajerovi. Nasbírali jsme díky nim další nápady 
do krajského zastupitelstva. A rovnou odpovídáme na nejčas-
tější dotaz z diskuse: Lídr naší kandidátky Petr Bajer nevlastní 
Café Bajer. Je to pouze shoda jmen. Ale chceme tímto poděko-
vat panu Milanu Bajerovi, který nám poskytl prostory ke konání 
akce. Věříme, že to nebyla poslední akce u pana Bajera,“ uvedl 
pardubický lídr Svobodných a Soukromníků.

Jaký je váš recept?

Michal Dvouletý: Slovácká tržnice přivítala dvousettisícího návštěvníka!

na kafe k Bajerovi!

Uherskohradišťská Slovácká tržnice 
o prázdninách odměnila dvousettisí-
cího návštěvníka. Stala se jím Dana 
Paravánová, která je pravidelnou zá-
kaznicí tržnice.

radost,“ uvedla jubilejní návštěvnice, která zís-
kala také poukázky na nákup v tržnici v hodnotě 
1 000 Kč. Cenu jí předal Michal Dvouletý, vedoucí 
kanceláře senátora Ivo Valenty.
Právě Ivo Valenta je otcem myšlenky vzniku Slo-
vácké tržnice, která se poprvé otevřela veřejnosti 
během loňských Slavností vína a otevřených pa-
mátek. Tržnice má za úkol podpořit drobné živ-
nostníky a podnikatele. 
„Těší nás, že si tržnice našla své stálé zákazní-
ky, kteří se sem rádi vracejí. Jejich počet stále 
vzrůstá. Snažíme se pro ně rozšiřovat prodejní 
nabídku tak, aby zde postupně našli co možná 
nejširší sortiment potravin z regionu,“ uvedla 

Magda Pekařová, tisková mluvčí skupiny SYNOT.
Slovácká tržnice má za úkol podpořit drob-
né živnostníky a podnikatele místního regionu 
a na druhé straně nabídnout veřejnosti kvalitní 
produkty a výrobky, které seženou na jednom 
místě – konkrétně na přibližně 600 m2 prodej-
ní plochy a v desítkách prodejních míst. Prodejci 
mohou v prvních letech využít startovacích ná-
jmů, jejichž ceny se pohybují již od 25 Kč na den, 
měsíční pak přibližně od 900 Kč. 
Pro návštěvníky tržnice jsou pravidelně připra-
veny také speciální akce – například farmář-
ské nebo bleší trhy, či pestrý kulturní program, 
ve kterém je myšleno také na děti. Ty se navíc 
mohou zapojovat do „tvořivých dílniček“.
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Do Senátu kandidujete mimo jiné s cílem zabránit 
dalším plánům vládní koalice na likvidaci malých 
a středních podnikatelů a živnostníků. Je nějaký 
zákon, který byste chtěl v tomto směru jako se-
nátor navrhnout a prosadit? 
Proboha, jen ne další zákony. Nemám ambice při-
spívat ke stávající džungli zákonů, nemám v žád-
ném případě touhu dále zhušťovat náš právní sys-
tém, který je doslova tak šílený, že potřebujete 
desítky odborníků na zorientování se v jakékoli 
problematice. Jde o desítky a stovky evidencí, 

kontrol, revizí, povin-
ných školení, značení, 
vzorkování, potvrzení 
o shodě, o neshodě, 
o potřebnosti či nepo-
třebnosti... – odborník 
se diví, laik žasne.
Velmi citlivě pak vní-
mám obrovský tlak 
na potírání občanských 
práv a svobod. Není 

Kandidát do Senátu: násilí, represe, dozor a strach 
jsou hlavními atributy současné vlády
Pavel Havlíček (Soukromníci) kan-
diduje do Senátu v obvodě Plzeň-
-město. Lidem by rád navrátil jejich 
práva a svobodu. 

dne, aby socialisticko-oligarchická vláda nepřišla 
s nějakým novým nápadem, jak nařídit morálku, 
jak něco zakázat, jaký registr a evidenci o lidech 
zavést a jak lidem vnutit svůj vlastní pohled 
na dobro. Násilí, represe, dozor a strach jsou hlav-
ními atributy současné vlády socialistů a ANOnistů 
za veselého sekundování lidovců. Opět se bojíme 
kdekoli cokoli říci, bojíme se vyjádřit své pocity na-
hlas, protože „aby náhodou někdo něco...“. Věřte 
mi, velmi živě si pamatuji, kdy se lidé takto cítili. 
Mým cílem tedy není přidávat nové a nové zákony, 
ale vracet lidem práva a svobodu, o které v po-
sledních letech přicházejí den za dnem. 

Co vnímáte kromě nadměrné byrokracie jako nej-
větší problém malých a středních podnikatelů?
Může být něco horšího, než nadměrná byro-
kracie? Živnostníci jsou nesmírně houževnatí 
a pracovití lidé. Jsou pyšní sami na sebe, že 
nepotřebují žádnou ručičku, která by je živo-
tem vodila a existenci jim usnadňovala. Jsou 
smíření s tím, že když se jistou dobu nedaří, 
žijí z rezervy, kterou si vytvořili v době, kdy se 
dařilo lépe. Nestojí před úřadem vlády s nata-
ženou rukou a s transparenty „Dejte nám chle-
ba“. Nepotkáte je na úřadech práce. Od státu 
nechtějí zhola nic. Jen chtějí nechat být a chtějí 
klid na práci. Je nestoudné tvrdit, že parazitují 
na systému. 

Jak zlepšit podmínky pro podnikání v česku?
To je velmi jednoduché, ale musí se chtít. Co by 
mohlo být jednodušší, než odstranění překážek 
podnikání? A tou největší překážkou je byrokracie 
a buzerace státem. Tím státem, který nám všem 
sebere téměř 75 % všeho, co si vyděláme. Bez 
ohledu na to, zda jsme živnostníci anebo zaměst-
nanci. Všichni odvádíme státu více a více. Stát nám 
bere více a více, ale ono jaksi stále nic nefunguje. 
Stále nejsou dálnice a stále nefunguje zdravot-
nictví. Jak daleko má dojít navyšování daňových 
příjmů? Víte, tzv. Lafferova křivka vykresluje hy-
potetickou závislost celkové sumy vybraných daní 
na míře zdanění. Převedeno do „lidštiny“ si mů-
žeme s klidem říci, že vyjadřuje míru ochoty da-
ňových plátců platit daně v závislosti na velikosti 
daní. Čím vyšší míra zdanění, tím více iniciativy 
věnují plátci hledání cest, jak se zdanění vyhnout. 
V některých případech i omezením podnikání. 
A čím více prostředků plátce má, tím efektivnější 
je v hledání cesty jak daně obejít. Čtenář nechť si 
sám odpoví na otázku, zda snaha o výběr za cenu 
represí anebo uvolnění prostředí bude mít kýžený 
efekt.  (redakčně kráceno)

dokončení ze strany 1
Jinak jsme zjistili, že nejen v našem, ale i v par-
dubickém kraji se jen těžko hledají nějaké stopy 
činnosti a není tak co kritizovat. Kraje pod vede-
ním soc. dem. zřejmě znají zásadu dlouhodobě  

V čem byste chtěli být jiní, lepší? Proč by vám 
měli dát voliči přednost?
Zde mohu mluvit pouze za svůj obor. Pokud 
bych byl zvolen, přednostně bych prosadil vrá-
cení všech bazénů, brodů, sádek a rybníků vše-
ho druhu do hradecké krajiny. Rozkopání hrází 
a vysušení všech vodních ploch zejména v le-
sích, tj. v zásakových oblastech do podzemních 
vod byl zničen jediný způsob, jak čelit zadržová-
ním vody, tak bleskovým povodním či důsledkům 
sucha.

Mezi vaše priority patří mimo jiné prosperita 
kraje, doprava, zdravotnictví, bezpečnost, soci-
ální politika, školství, ochrana soukromí.  V kte-
ré z těchto oblastí musí podle vás kraj nejvíce 
přidat? Co považujete za stěžejní prioritou?
Náš kraj ještě před rozdělením na Hradec a Par-
dubice vycházel vždy i v celém Československu 
jako nejlepší místo pro život občanů. Tím, že 
Synthesia Semtín a Paramo Pardubice zůstaly 
v Pardubickém kraji by při případném hodnocení 
kvality života Královehradecký kraj dopadl ještě 
lépe. Za stěžejní prioritu považuji čelit všem ší-
leným nápadům, které by mohly status našeho 
kraje zhoršit.

A jakou z priorit považujete z hlediska naplnění 
za nejobtížnější?
Za nejobtížnější vzhledem k dramatickému vý-
voji ve světě a zejména v EU považuji všechny 
ostatní otázky, jako je financování krajských 
projektů, bezpečnost, zdravotní péči, opravy 
silnic silně ohrožené již ve střednědobé budouc-
nosti. Setrváváním v EU jsme ohroženi předpo-
kládaným pádem eura, zhroucením dosavadního 
systému dotací, které zcela zdeformovaly a de-
formují zemědělství, tržní prostředí mnoha ko-
modit, vybudování rozsáhlých kapacit v oblasti 
energetiky, které bez dotací nepřežijí. 

Jako zemědělce vás přivádějí do varu státem a Ev-
ropskou unií podporované investice, které mají 
zlepšit stav životního prostředí. Jste přesvědčen 
o tom, že v devíti z deseti případů jde ale o projek-
ty, které přírodu poškozují. Co navrhujete?
Když Topolánek sestavil vládu, měl můj kolega 
z 3T na vládě kancelář. V té době byla členem 
vlády Strana zelených pod vedením Bursíka 
a v Čechách se začal datovat nesmysl zvaný 
obnovitelné energie. Já jsem kolegu upozornil, 
že se jedná vesměs o systém, kde náklady např. 
na 1 l lihu jsou energetický tak vysoké že pře-
kračují až dvojnásobek množství energie v lihu 
obsažené. Ještě horší bilance vycházela u pěs-
tování rychle rostoucích energetických rostlin. 
Kolega prohlásil: „Bursík, aby vůbec mohla 
vzniknout vláda, se musel vzdát všeho, tak 
jsme mu museli nechat alespoň toto.“ Po třech 

letech jsme se znovu potkali a kolega pravil: 
„Představte si, že se zjistilo, že v šuplatech 
EU jsou zamčené zpracované expertizy, které 
plně potvrzují, co jste mně o těch obnovitel-
ných zdrojích říkal.“ Když jsem ale krátce potom 
poslouchal paní Merkelovou, atomovou fyzičku 
zvyklou na složité matematické kalkulace spo-
jené s teoriemi subatomárních částic a jader-
ných fúzí, jak vychvaluje projekty obnovitelných 
zdrojů, uvědomil jsem si tu obří aroganci lhaní 
a to vědomého. A i přesto EU a její čelní před-
stavitelé dodnes nám všem do očí lžou. Zjistil 
jsem tak bezvýchodnost a krátkodobost projek-
tu zvaného EU.

Byl byste pro vystoupení česka z EU? Existuje 
podle vás nějaká alternativa?
Úvahy o vystupování z EU jsou minulostí. EU má 
zakotveny autodestrukční mechanismy, které 
způsobí samozničení. Náhrada spočívá v do-
jednávání bilaterálních smluv a vztahů, které si 
zcela výhodně nacvičíme s Anglií. Případný pád 
EU bude mít ale vznik pro nás dalších nebez-
pečí, protože bude třeba počítat s další vlnou 
imigrantů např. z Řecka a možná i z Portugal-
ska atd.. Se značnými obavami a nelibostí po-
slouchám totéž co za 45 let od bolševiků. Snaha 
nám nakrmit uši a hlavy tím, jak je projekt EU 
výborný nápad a jenom ti zlí občané a zejmé-
na Britové, kteří blbě vyhlásili referendum, to 
papalášům kazí. Toho se mne prosím pokuste 
ušetřit.  (redakčně zkráceno)

Newsletter vychází jako interní materiál Strany 
soukromníků ČR. Texty neprochází jazykovou 
korekturou. Nevyžádané materiály nevracíme.


