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Petr Bajer: Spolupráce s ODS je jedinou šancí,
jak zastavit šílené ideology
„Žijeme v historické době, ale nic hezkého to není. To, čeho jsme svědky, vstoupí jednou do učebnic dějepisu
jako další snaha šílených ideologů omezit podnikaní, občanské svobody a dostat naprosto vše pod kontrolu státu
a na něho navázaných velkých firem,“ je přesvědčen předseda Soukromníků Petr Bajer.
bude lepší, když poputují do továren. Prostě slova,
z kterých mrazí. Dlouho jsem se bránil paralele
s druhou polovinou 40. let, ale těch podobností je
až neskutečně mnoho,“ vysvětluje Petr Bajer.

Jednou z možností, jak dát této „historické události“ dobrý konec, je podle něho právě spojenectví
s občanskými demokraty. „V parlamentu musí být
relevantní síla, která bude tvrdě hájit zájmy aktivních a pracovitých lidí, bránit malé před tlakem velkých a prosazovat zdravý rozum na úkor vyhlášek,
regulací a zákazů. Je jen těžko neuvěřitelné, kam
jsme se čtvrtstoletí po obnově občanských svobod
a možnosti podnikat dostali. A nejde jen o to, jaké
zákony vznikají v dílně této vlády, ale také o to,
jaké vytváří společenské klima. Z úst představitelů
hnutí ANO a ČSSD se lidé dozvídají, že tady všichni
kradou, že živnostníci jsou paraziti a že jejich přínos pro národní hospodářství je malý a pro všechny

Není to jen o podnikání
Soukromníci se dlouhodobě snaží bránit nejen
živnostníky a malé podnikatele před likvidačními
dopady agrolevicové mašinerie. Iniciovali úspěšnou ústavní stížnost na kontrolní hlášení DPH, ostře se vymezují proti elektronické evidenci tržeb
či plošnému zákazu kouření. „Jakkoliv se může
zdát, že lidi, kteří nepodnikají, se tato témata
netýkají, opak je pravdou. Je to jako rakovina,
která postupně ničí každého, kdo není pasivní.
A třeba na venkově už to je pořádně cítit – mizí
hospody či obchody a spolky mají strach dělat
pro své okolí to, co dělali desítky let zcela běžně.
Hasičská zábava, na které se narazila bečka piva,
nevadila dokonce ani komunistům, teď je to velký
problém. Stát se snaží převzít kontrolu úplně nad
vším, prostor pro spontánnost a zdravý rozum je
čím dál menší,“ ilustruje zhoubnost kroků této
vlády Petr Bajer.
S ODS to funguje
To, že se Soukromníci objeví na kandidátkách
občanských demokratů, je naprosto logický
krok. „A nejen kvůli programové blízkosti, ale

také s ohledem na minulé dobré zkušenosti,
především v parlamentních volbách v roce 2010
či v loňských senátních volbách,“ doplňuje Petr
Bajer. Nyní toto spojenectví dostává formálnější
podobu. „Chceme lidem, kterým není lhostejná
svoboda dát jasně najevo, že je tu silný subjekt
tvořený tradiční pravicově-konzervativní stranou
a stranou stavovskou. V základních tezích jsme
na tom s občanskými demokraty stejně, chceme
se ale v rámci spolupráce zasadit o co nejdůslednější hájení zájmu živnostníků, malých a středních podnikatelů, jejich rodin a zaměstnanců,“
dodává předseda Strany soukromníků České
republiky.
Volební preference ODS s podporou Soukromníků
naznačují, že uskupení není bez šancí výrazněji
zasáhnout do budoucího politického dění. „Když
jsme před lety tvrdili, že se tato země pod taktovkou současné vlády odvrací od občanů, z kterých chce mít namísto partnerů vazaly, řada lidí
nad tak silnými slovy kroutila hlavou. Teď už jim,
s reálnou zkušeností posledních čtyř let, naše
výroky nepřipadají ani zdaleka tak mimo. A obávám se, že to, čeho jsme byli svědky nyní, nemusí
být konečná. Naštěstí si lidé začínají čím dál více
uvědomovat, že volit ODS s podporou Soukromníků je jediná reálná politická sebeobrana těch,
kteří se nechtějí vzdát možnosti rozhodovat sami
o sobě,“ uzavírá Petr Bajer.

Soukromníci souhlasí
s Vyšehradskou
deklarací. A přidávají
něco navíc
Snížení daní, nižší odvody sociálního pojištění,
zavedení jednotného přiznání daní a odvodů. To
jsou na ukázku tři příklady toho, čím občanští
demokraté podmiňují svou případnou participaci na příští vládní koalici. ODS dnes soubor
požadavků představila za účasti zástupců Soukromníků v dokumentu nazvaném Vyšehradská
deklarace.
pokračování na str. 2
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Neplujeme na mediální vlně, my to máme v programu
V dnešních dnech celou společnost (a Facebook)
zaplavuje vlna znechucení nad tím, jak nahrávka
skupiny Šuman dokládá, co stálo za likvidací chemičky FAU. Tak to prostě chodí, lidé i politici reagují
na zjevnou nespravedlnost, na zjevné ohrožení demokratických principů naší společnosti. A je to tak
správně.
Na co chci ale poukázat je, že pro prosazení změny v našem politickém systému nestačí být dobrým
člověkem, nestačí mít férové názory, a dokonce ani
nestačí mít „super kvalitní“ program. Za tím programem musí ještě stát lidé, kteří ho dokážou prosadit,
pouze dobré myšlenky (a úmysly) bohužel nestačí.
Ale ten program je nezbytným základem! Tvrdím, že
bez něj je politika populismus. Komentovat aktuální
kauzy líbivými komentáři bez toho, že dopředu zveřejním principy a stanoviska, ze kterých vycházím, je
čistý populismus. Jinou otázkou je, že tato strategie

vychází. Ale i když vychází, od Soukromníků se jí
nedočkáte! Já osobně jsem na náš program hrdý.
A víte na co zejména? Na jeho konkrétnost. Dopředu a jasně říkáme, kdo jsme, co budeme podporovat, jak se budeme chovat.
Obvyklé deklarace, bez obsahu, typu budeme se
snažit, aby nám všem bylo lépe, tam nenajdete.
Naopak, program jasně a zřetelně pojmenovává, co
je naším cílem, co budeme prosazovat, jak se budeme chovat. A to i s vědomím, že ne všichni budou
s programem souhlasit. Pro mne osobně to je jeden
z důvodů, proč jsem u Soukromníků, protože věřím,
že tento přístup, typu „s otevřeným hledím“ je jediný správný.





Ing. Josef Živnůstek,
lídr Soukromníků ve Středočeském kraji,
číslo 10 na kandidátce ODS
s podporou Soukromníků

Výtah z Programu Soukromníků, část: Co nesnese odklad:
Zabavení majetku firem při podezření úředníka finanční správy
Důvodová zpráva:
Se současnou vládou zdomácněla likvidace nevinných firem pod heslem „boje proti tým karuselom“. Úředník finanční správy může při podezření
na něco nekalého okamžitě zablokovat bankovní
účty a zabavit majetek vybrané firmy prostřednic-

tvím tzv. „zajišťovacího příkazu“. Tím momentálně zvýší příjem státu. Když se u soudu prokáže
nepodloženost podezření, je firma sama mrtvá
a její majetek zničený.
Případnou hmotnou a morální újmu podnikatele
hradí daňoví poplatníci.

Strana soukromníků České republiky
Strana soukromníků České republiky

Řešení:
Zavést osobní odpovědnosti úředníka za škody
způsobené jeho rozhodnutím. Omezení nakládaní
se soukromým majetkem či jeho úplné zestátnění
je úkon, který může provést jen soud. Proto je nutné omezit platnost takových rozhodnutí úředníků
Finanční správy na jen případy hodných zvláštního
zřetele. Ty pak jasně vymezit zákonem. A platnost
takového rozhodnutí omezit na lhůtu, kdy může
soud přijmout mimořádné opatření.

Soukromníci souhlasí
s Vyšehradskou
deklarací. A přidávají
něco navíc

dokončení ze str. 1
„Pro nás je zcela zásadní, že mezi 12 body
je výslovně zmíněno zrušení elektronické evidence tržeb a minimálně dvojnásobné zvýšení
výdajových paušálů pro živnostníky,“ říká Petr
Bajer, předseda Strany soukromníků ČR, s jejíž
podporou ODS letos do sněmovních voleb kandiduje. „Všech 12 bodů výzvy patří k hlavním
pilířům volebního programu, na kterém jsme
se podíleli, a s kterým se zcela ztotožňujeme.
Nicméně veřejné prohlášení je dalším krokem,
po kterém jsme volali. Jde totiž o jasný vzkaz
veřejnost, že vše, co říkáme, je myšleno zcela
vážně,“ dodává.
Soukromníci jsou jedinou českou stavovskou
stranou, která ve svém zcela plnohodnotném
programu silně akcentuje ochranu zájmu živnostníků,republiky
malých podnikatelů, jejich rodin
Strana soukromníků České
a zaměstnanců.
„Nad rámec úzké spolupráce na společných programových prioritách s občanskými demokraty
www.soukromnici.cz/cs/program
chceme udělat maximum pro ochranu malých
Program
před tlakem těch velkých,“ uzavírá Petr Bajer.

Máme program,
který zaručí prosperituProgram
a stabilitu.
Strany soukromníků

Strany soukromníků

České republiky
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Zákony a vyhlášky lidem více peněz nepřinesou
Cesta k vyšším mzdám nevede přes zvyšování té minimální. Stát musí omezit byrokracii, snížit odvody, čímž podpoří výkonnost firem, říká v rozhovoru pro Parlamentní listy Rudolf Baránek, zakládající člen Strany soukromníků České republiky.
biš vydán k trestnímu stíhání, nakonec vyvázne,
protože stíhání zastaví buď státní zástupci, nebo
prezident. Myslíte si to také? A k čemu by to vedlo?
Kausa Čapí hnízdo je tak jednoznačná, že si to nikdo nedovolí. Pokud ano, bude hodně zle.

Sociální demokraté se čím dál víc trefují do podnikatelů. Podle předsedy Senátu Milana Štěcha je
vlastenectvím to, že lidé dostanou víc peněz za odvedenou práci, protože je to špičková práce. Jsou
tedy podnikatelé, kteří platí svým zaměstnancům
málo, špatní vlastenci?
Předseda senátu pan Milan Štěch se v poslední
době pravděpodobně zúčastňuje závodu o nejtupější sdělení. A daří se mu.
Podle sociálního demokrata Milana Štěcha jsou
zaměstnavatelé, kteří nejsou schopni platit daně
a sociální pojištění za sebe a své zaměstnance,
neefektivní a neměli by dostat šanci podnikat. Co
tomu říkáte?
Předseda senátu za ČSSD Milan Štěch opět počítá
s tím, že stejně jako v roce 1948 dojde ke sloučení
ČSSD a KSČM a už dopředu vzkazuje soudruhům,
že s ním mohou opět počítat. Je jasné, že bývalý komunista je tak absurdní pojem jako bývalý černoch.
Štěch svými vyjádřeními v poslední době dal jasně
najevo, kam patří. Je důležité si to pamatovat, až si
opět bude hrát na demokrata.
A podle volebního lídra sociální demokracie Lubomíra Zaorálka je ten, kdo neplatí lidem slušnou
mzdu, dokonce darebák. A jestli někdo zkrachoval
kvůli zvýšení minimální mzdy, neumí podle něj podnikat a měl by s podnikáním skončit. Souhlasíte
s tímto názorem?
Pan Lubomír Zaorálek tímto vyjádřením dokazuje,
že studium marxismu-leninismu na fakultě v Brně
mu zanechalo v hlavě trvalé následky. To není vyjádření levicového demokrata.
Sociální demokraté slibují, že do pěti let bude minimální mzda šestnáct tisíc korun a průměrná mzda
čtyřicet tisíc korun. Je to reálné, nebo jde o populistický předvolební slib?
Pokud budou mít sociální demokraté silnou pozici
v následné vládě, tak určitě na podobná čísla nedosáhneme. Samozřejmě cílem pravice, kam Strana
soukromníků České republiky patří, je vytvořit podmínky pro zvyšování mezd. Cesta je přes zvyšování
výkonnosti firem a snižování odvodů a byrokracie.
Současná vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL dává voličům předvolební dárečky. Například parlament

schválil tříměsíční placené volno na ošetřování člena rodiny, přičemž je v zákoně vyjmenován poměrně široký výčet osob, které mohou být ošetřovateli.
Není to na úkor zaměstnavatelů, především malých
a středních firem, když jim na čtvrt roku vypadne
zaměstnanec?
Na podobnou otázku v parlamentu a v senátu představitelé levice říkají, oni to nějak zvládnou. Myslí
tím podnikatele. Placené volno na ošetřování člena
rodiny ale podporuji.
Poslední dny hýbe českou veřejností kauza Čapí
hnízdo. Kvůli podezření z dotačního podvodu policie požádala sněmovnu o vydání čelných představitelů hnutí ANO – předsedy ANO, majitele Agrofertu Andreje Babiše, a jeho pravé ruky v podnikání
i politice – Jaroslava Faltýnka. Objevuje se kritika,
že jde o účelovou kampaň, která má poškodit ANO
ve volbách a že policie měla počkat až po volbách.
Měli by mít politici taková privilegia jen kvůli volbám?
U jiných případů policisté také s obviněním nepočkají jen proto, že podezřelému umírá někdo blízký, nebo že má před svatbou. Přítel pana Babiše
prezident Miloš Zeman s oblibou říká, padni komu
padni. Dělit národ na práva politiků a ostatních je
cesta do pekla.
Jak by teď podle vás měla sněmovna postupovat?
Měla by oba poslance hnutí ANO vydat?
Ano, poslance za ANO vydat.
Objevují se skeptické úvahy, že i když bude Ba-

Není vyloučeno, že i když bude Andrej Babiš stíhán,
hnutí ANO vyhraje volby, protože někteří lidé věří
na účelovou politickou kampaň vedenou proti němu
všemi ostatními politickými stranami. Dovedete si
představit stíhaného premiéra, protože Miloš Zeman bude „ctít presumpci neviny“, nebo je podle
vás vyloučeno, aby stíhaného Babiše jmenoval
předsedou vlády?
Já jsem přesvědčen, že výsledek voleb a následná
jednání nepřipustí, aby Andrej Babiš byl předsedou
vlády. Bude to složité, ale vznikne vláda s názvem
např. Národní záchrany. Ale to, že Andrej Babiš volby vyhraje, to je v dnešní situaci možné. Ale být pověřen a být premiérem, to je daleko od sebe.
Jak vidíte působení Andreje Babiše v politice?
Pomohlo nějak podnikatelům, kteří jej v minulých
sněmovních volbách volili? A budou ho volit i dnes,
když podle ministerstva financí považují podnikatelé zákon o EET za druhý nejlepší zákon roku.
Zhruba 400 – 500 000 hlasů v minulých volbách
získalo ANO od soukromníků a členů jejich rodin. Ti
dneska vědí, že volili svého kata a hlasy od nich nedostane. Že EET je dobré a prospěšné říkají podnikatelům někteří majitelé velkých firem, kteří z toho
mají kšeft a nohsledi z některých asociací a komor.
Jak se Soukromníci připravují na volby s ODS?
A jaké si dáváte šance?
V předvolební kampani se o hlasy voličů ucházíme
pod názvem ODS s podporou Soukromníků. Strana
soukromníků České republiky má na kandidátkách
40 svých zástupců. Jsou v každém kraji a na kandidátce je vyznačeno, že jsou od nás. Naším cílem je,
aby se čtyři až pět z našich zástupců prokroužkovalo do parlamentních lavic. Ve volebním programu
a i ve 12 programových podmínkách ve Vyšehradské deklaraci je velmi zřetelný náš rukopis. Na našich webových stránkách je také náš nový ucelený
program a reakce na něj jsou více jak dobré. Volte
ODS a kroužkujte zástupce Strany soukromníků
České republiky. To je má prosba.

Manželé Kaplanovi: Nechte nás podnikat, nechte nás žít
Do Strany soukromníků České republiky jsme s manželkou vstoupili letos na jaře. Společně podnikáme od roku 1988 bez
přerušení až dodnes. Jsme zahradníci. Manželka nebyla nikdy v žádné politické straně a já jsem byl krátce po revoluci v OF.
Celé ty roky se staráme sami o sebe, vychovali
jsme dvě děti, od státu jsme nikdy nic nechtěli.
Nemáme statisíce ani miliony. Protože nejvíce si
na podnikání ceníme svobody. Svobody, díky které
si rozhodujeme o životě sami. Jediný, kdo nám tu
svobodu čím dál tím víc komplikuje a ztěžuje, je

bohužel naše vláda. Ta je také hlavním důvodem
naší angažovanosti ve Straně soukromníků ČR.
Je to nespokojenost se současnou vládou, která
mluví o výhodách pro důchodce, rodiny s dětmi, zaměstnance, sociálně slabé. Ale ani slovo neslyšíme
o podpoře malých a středních živnostníků. Ba prá-

vě naopak. Vláda zvyšuje zátěž pro podnikatele
různými nesmyslnými zákony a nařízeními, ať už
je to EET, kontrolní hlášení DPH nebo i takovou
absurditou, jakou je zajišťovací příkaz, který může
likvidačně dopadnout i na poctivé podnikatele,
kteří neporušili zákon.
pokračování na str. 4
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Manželé Kaplanovi: Nechte nás podnikat, nechte nás žít
dokončení ze str. 3
S těmito zákony jde ruku v ruce přebujelá byrokracie, přijímání stále více státních zaměstnanců, kteří
nás přece musí hlídat a kontrolovat, abychom náhodou, podle slov pana Babiše, nekradli a podváděli stát a řádně odváděli daně. Nebylo by naopak
lepší snížit byrokracii tím, že se některé zákony
zruší a nebude se přijímat víc státních zaměstnanců? Přece tím by se logicky ušetřila i část výdajů ze
státní kasy a současně by se ulehčilo i podnikání
právě drobným a středním živnostníkům, kteří by se
mohli lépe soustředit na podstatu svého podnikání
a nemuseli zápasit s čím dál větší a složitější administrativou.
A ještě něco mám na srdci. Hodně by nám pomohlo
i zlepšení podmínek pro přijímání zaměstnanců.

Ať už jsou to odvody za sociální a zdravotní pojištění, snížení zbytečné administrativy nebo i taková obyčejná věc, jakou je práce na poloviční
úvazek. Věřte, že vím, o čem mluvím. Za současných podmínek jsme kolikrát nemohli přijmout
zaměstnance tak, jak bychom potřebovali.
Je toho ještě více, o čem by se dalo diskutovat.
Třeba takový problém, jakým je obchod s chudobou. Jistě je vám znám problém s ubytovnami
pro sociálně slabě, kdy si z toho určitá skupina
lidí udělala výnosný byznys na úkor státu. Proto
vás vyzývám – Proboha, udělejte už s tím někdo
něco!
V letošních podzimních parlamentních volbách,
nám živnostníkům, půjde o všechno. Proto nás,
všechny ty především malé a střední živnostníky,

vyzýváme: Pojďme k volbám a volme pravici! Volme sami sebe. Na kandidátkách ODS jsou v každém kraji zástupci ze Strany soukromníků České
republiky. Kroužkujte je a pomozte lidem z praxe
do parlamentu, kde budou důsledně hájit naše
zájmy! Volme naši, troufáme si říct, lepší budoucnost nás všech. Ať jsou to drobní živnostníci, ale
i jejich zaměstnanci, senioři, mladí lidé a vytvořme lepší budoucnosti i pro naše děti.
Zažili jsme socialismus a nechceme, aby se něco
podobného vrátilo!
A na závěr máme vzkaz pro naši současnou
vládu: Nechte nás v klidu podnikat. Nechte nás
v klidu žít!

Manželé Kaplanovi, Ústí nad Labem

Strana soukromníků České republiky

Vláda potřebuje pořádně za uši! Hájí totalitní praktiky
Prohlášení Petra Bajera, předsedy Strany soukromníků ČR, k návrhu na zrušení části daňového řádu, který podává skupina senátorů v návaznosti na nález
Ústavního soudu ve věci kontrolního hlášení DPH:

Strana soukromníků ČR nepřestane bojovat proti
totalitním manýrům dnešní vlády. V posledních
letech se totiž v naší zemi rozmohly protiústavní
praktiky, kdy si berní úředníci nad rámec zákonem daných možností vytváří nejrůznější formuláře a hlášení. Pomocí těchto formulářů pak
buzerují všechny aktivní a pracovité lidi a po daňových poplatnících vyžadují čím dál větší množství informací. To je však v rozporu se zákony
i ústavním pořádkem naší země.
Právě proto Strana soukromníků ČR již v minulém roce iniciovala podání ústavní stížnosti proti
kontrolnímu hlášení DPH. Tento zákon se totiž
i přes naši dlouhodobou kritiku podařilo vládě
ČSSD, ANO a KDU-ČSL prosadit a ústavní stížnost
se tak stala jedinou možnou obranou podnikatelů
proti zákonu, který je podle nás exemplárním pří-

kladem ohrožení svobodného podnikání. Zároveň
je kontrolní hlášení unikátním prostředkem pro
státní šmírování všech podnikatelských transakcí
v naší zemi, což je zneužitelné ve snaze některých vládních protagonistů v ekonomické a politické monopolizaci naši země a může vést k likvidaci živnostníků a malého podnikání.
Jsme proto rádi, že senátor Ivo Valenta, který
byl zvolen za Stranu soukromníků ČR, zvedl naši
iniciativu proti kontrolnímu hlášení DPH a zajistil
dostatečný počet senátorů, kteří se podepsali
pod tuto ústavní stížnost. Následný nález Ústavního soudu pak nám všem dal jasně zapravdu
v tom, že si úředníci nesmí dovolit pomocí formulářů a dalších podzákonných opatření umocňovat
regulatorní a byrokratické dopady přijímaných
zákonů. Údaje, které nedefinuje přímo zákon,

prostě úředník nesmí po poplatníkovi vyžadovat.
Ústavní soud ve svém nálezu ke kontrolnímu
hlášení DPH zároveň uložil vládě, aby přijala
potřebná legislativní opatření a vyřešila tento
protiústavní stav. To se však nestalo a Ministerstvo financí dokonce přímo vzdorovalo Ústavnímu
soudu s tím, že pro praktiky spojené s kontrolním hlášením DPH úředníkům bude stačit obecné
ustanovení daňového řádu.
Vládní představitelé tak znovu ukazují, jak málo
respektují ústavní principy a jak se všemi možnými cestami snaží o návrat totalitních praktik,
omezení svobody a soukromí a nastolení vlády
všehoschopných úředníků a kontrolorů. Neúcta
a nerespektování Ústavního soudu by podle mne
mělo být varovným signálem pro všechny, kteří
stále ještě věří socialistickým a populistickým slibům dnešní vlády.
Strana soukromníků ČR proto velmi vítá, že skupina senátorů vedená senátorem Ivo Valentou
vytrvale hájí svobodu a demokracii v naší zemi,
a že podává další návrh k Ústavnímu soudu
na zrušení té části daňového řádu, která umožňuje svévoli berních úředníků. Senátoři tak jasně
dokazují, že se umí prát za zájmy všech aktivních a pracovitých lidí a bránit základní principy,
na kterých měla být postavena novodobá historie
naší země, a které jsou v poslední době dramaticky ohrožovány.
Strana soukromníků ČR je přesvědčena o tom, že
bez patřičné opory v zákoně a v kontextu nálezu
Ústavního soudu se kontrolní hlášení DPH stane
od nového roku nevymahatelným. Zároveň jsme
si jisti, že po říjnových parlamentních volbách se
budou také poslanci za Stranu soukromníků ČR
podílet na nevyhnutelných vládních reformách,
které zruší zbytečné a nesmyslné regulace, které
dusí nejen podnikatelské prostředí v naší zemi.
A jedním z prvních zákonů, který společně s dalšími poslanci se zdravým selským rozumem zrušíme, bude právě zákon o kontrolním hlášení DPH.




Petr Bajer, předseda Strany soukromníků ČR
kandidát č. 3 za Pardubický kraj na společné
kandidátce ODS s podporou Soukromníků
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