
Politika 
fotbalovou 
terminologií
Tým ODS s podporou Soukromníků získal před 
důležitým říjnovým kláním hodně platnou oporu – 
Antonína Panenku. Zkušený borec sice nebude na 
soupisce pro žádný kraj, je ale připraven pomoci ce-
lému týmu svými zkušenostmi. A teď vážně. „Jsme 
rádi, že mezi naše podporovatele se zařadil i Anto-
nín Panenka. Jde nejen o jednoho z našich nejlep-
ších fotbalistů, ale zároveň člověka, který se nebojí 
pojmenovávat věci pravými jmény,“ říká předseda 
Soukromníků Petr Bajer. 

Podle nás je ale na místě začít vést debatu o zcela 
opačném trendu – o tom, jak vrátit Evropské unii 
její původní poslání, tedy vytvoření prostoru k vol-
nému pohybu osob, zboží a služeb při respektování 
základních stanovených podmínek. Tato jediné po-
doba dává smysl. A nikoliv současný trend, kdy Bru-
sel strká nos úplně všude. Musíme prostě blokovat 
další nadbytečné normy a regulace, odmítnou spo-
lečnou přistěhovaleckou politiku, zrušit povinnost 
přijmout euro. Jediné, v čem má smysl podle nás 
přitvrdit, je radikální zvýšení ostrahy vnějších hranic 
Evropské unie.

VŠICHNI JSME 
SOUKROMNÍCI.CZ
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Regulace všeho od výkonu vysavačů až po emise aut, potlačování národní suverenity a nekonečné debaty o tom, zda 
a jakou rychlostí prohloubit integraci eurozóny. To je Evropská unie v roce 2017. 

Kdyby bylo mistrovství světa v sestavování špat-
ných státních rozpočtů, byli bychom na rozdíl 
od fotbalu velkými favority. Rozpočet na příští rok 
je od počátku koncipován jako schodkový (zatím to 
bylo 50 miliard Kč), a to i v době, kdy se ekonomice 
výrazně daří a jde to tak říkajíc samo. Jenom se to 
nesmí zbytečně nebo úmyslně kazit.
Jak napovídají poslední události, bude plánovaný, 
zdůrazňuji plánovaný schodek rozpočtu na rok 
2018 podstatně vyšší. Vláda v zoufalé snaze kupo-
vat si voliče přistoupí na požadavky kohokoliv, kdo 
by ji mohl opětovně zvolit. Odboráři proto neváhají, 
a protože jejich zodpovědnost za ekonomiku státu 
je jako vždy nulová, nasazují laťku pěkně vysoko. 
Zvláštností této doby je to, že odboráři zapomínají 
na dělnickou třídu. Ta má, jak jsme nedávno na ČT 
mohli vidět, v různých firmách (např. Vodňanské 
kuře) těžké pracovní podmínky a mrzký peníz. V po-
slední době se soustřeďují na růst mezd úřednictva, 
které samo o sobě roste téměř geometrickou řa-
dou. Zatímco peníze na investice, vývoj a výzkum 
jsou na horší úrovni než za Nečasovy vlády, která 
vládla v hluboké krizi, přidává se zvesela státním 
zaměstnancům, hejtmanům, primátorům, starostům 
a dalším. Možná, že si to mnozí z nich zaslouží. Ale 
já se ptám, zda se takto řídí prosperující firma, jak 
nám bylo v posledním období velice často přede-
síláno minulým ministrem financí panem Andrejem 
Babišem.

Takto se řídí snad jen taková firma, u které na úrov-
ni hospodaření vůbec nezáleží, a když je třeba, tak 
se tam peníze nasypou ze státního rozpočtu. Z ci-
zího prostě krev neteče. Současný ministr financí 
Ivan Pilný, který se po určitou dobu snažil oponovat 
některým šíleným nápadům s velice neblahými do-
pady do státního rozpočtu, zdá se v poslední době 
již zcela rezignoval. Podrobil se politické nutnosti. 
Když už ustoupil ve výdajích, snažil se alespoň umě-
le přifouknout příjmy. Teď už myslím, že je mu to 
úplně všechno jedno stejně jako asi všem členům 
vlády. No mají to všichni „za pár“, tak co.
Sestavování rozpočtu v současné době patrně již ni-
kdo neřídí a dělá se to tak říkajíc samo. Např. podle 
hesla „slibem nezarmoutíš“. Novému ministru finan-
cí opravdu nezávidím. Buď musí trvat na restrikci 
výdajů, čímž se stane velice nepopulárním, nebo 
musí sněmovnou projít kontrolní hlášení kontrolního 
hlášení pro soukromníky s datem odevzdání každý 
den s pokutou alespoň 100 000 Kč např. při použití 
jiné barvy propisky, než je povoleno.
Ale i v této době máme samozřejmě dost peněz 
na rozjetí skvělé udavačské hry jménem Účtenkov-
ka. To, že se jedná o naprosto bezprecedentní vyha-
zování veřejných peněz, jen potvrzuje fakt, že každé 
písmeno, opakuji, každé písmeno loga této soutěže 
přišlo daňového poplatníka na téměř 10 000 korun.
 Ladislav Linek,
 místopředseda Strany soukromníků ČR
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Účtenková loterie: obludnost, která nemá obdoby

Ladislav Linek: Státní finance v české kotlině

Vládnoucí politická garnitura zneužívá pravomoci, 
protože peníze, které se rozdělují, jsou ze státního 
rozpočtu a utrácí tak nesmyslně naše daně. Jsme 
přesvědčeni, že většina národa toto vidí velmi ne-
gativně, a to i ta, která částečně souhlasila s přije-
tím Elektronické evidence tržeb. Účtenková loterie 
podněcuje k udavačství a vyrovnávání si účtu mezi 
jednotlivci, nemá pevně a jasně stanovena pravidla 
tak, že vzniká reálné nebezpečí hry osob do 18 let 
věku. Mladiství tak mohou sbírat účtenky a regist-
rovat vše na e-mail svých rodičů.  Elektronická evi-
dence tržeb dále zatěžuje podnikatele a jsme stále 

Rozpočet na příští rok je od počátku koncipován 
jako schodkový, a to i v době, kdy se ekonomice 
výrazně daří a jde to tak říkajíc samo. Jenom se 
to nesmí zbytečně nebo úmyslně kazit.
Jak napovídají poslední události, bude pláno-
vaný, zdůrazňuji plánovaný schodek rozpočtu 
na rok 2018 podstatně vyšší. Vláda v zoufalé 

snaze kupovat si voliče přistoupí na požadavky 
kohokoliv, kdo by ji mohl opětovně zvolit. Odbo-
ráři proto neváhají, a protože jejich zodpověd-
nost za ekonomiku státu je jako vždy nulová, 
nasazují laťku pěkně vysoko. Zvláštností této 
doby je to, že odboráři zapomínají na dělnickou 
třídu. V poslední době se soustřeďují na růst 

Účtenková loterie je podle našeho názoru obludnost, která nemá v České 
republice historii ani obdoby. Nikdy se u nás nestalo, aby stát šel dobrovolně 
do hazardu a vznikla zde státem regulovaná hazardní hračka, která nepo-
chybně nemá vůbec žádný zákonný důvod a je vrcholem drzosti. 

Kdyby bylo mistrovství světa v sestavování špatných státních rozpočtů, 
byli bychom na rozdíl od fotbalu velkými favority. 

přesvědčeni, že není nutná a nenaplní státní kasu, 
jak ukazují politiky deklarované čísla. Ministerstvo 
financí odhaduje náklady na Účtenkovou loterii 
na jeden milion korun měsíčně, tedy dvanáct mili-
onů za první rok provozu. Za jeden rok navíc minis-
terstvo mezi lidi slibuje rozdělit výhry za 65 milionů.  
Jenže v praxi se bude vyhrávat spíš jen pár stovek.
První dvě vlny EET enormně zatížily drobné živnost-
níky a podnikatele. Přesto se současné vládní stra-
ny domluvili na tom, že chtějí pokračovat v dalších 
vlnách. KDU - ČSL hlásilo, že nebude pro to, aby se 
spustila 3. vlna právě proto, že pro určité skupiny 

obyvatel je toto opatření naprosto likvidační. Já si 
osobně myslím, že tento krok bude stát obrovské 
množství financí, hodně krve.  Jednotlivci, kteří 25 
let budovali své živnosti tak dostanou poslední 
hřebíček do rakve, protože provoz, vždycky něco 
stojí. Malé hospody, malé krámky na vesnici, kde 
se nepodniká, ale jde spíše o služby obyvatelům, 
to budou mít zase těžší. Lidé nechtějí nastupovat 
do zahraničním kapitálem vlastněných montoven,  
provozovny mají ve svém domku a podnikání už jim 
nepřináší vůbec žádný efekt. Demografická data po-
tvrzují, že naše vesnice vymírá a toto opatření je jen 
poslední ranou. Vláda si potom odsouhlasí dotace 
pro podnikatele na vesnici a bude se tvářit, že je 
vše v pořádku. Ptám se na závěr, nebylo by lepší 
nechat živnostníky normálně fungovat? Účtenková 
loterie je důkazem toho, jakým bahnem nesvobody 
a regulací se dnes musíme brodit.  Petr Bajer

Petr Bajer: Chemička? Úředníci musí nést odpovědnost

Strana soukromníků České republiky institut 
zajišťovacích příkazů kritizuje dlouhodobě. 
V čem je hlavní problém?
Zajišťovací příkazy dávají finanční správě ne-
skutečnou moc nad firmami. Úředník finanční 
správy může při pouhém podezření okamžitě 
zablokovat bankovní účty a zabavit majetek vy-
brané firmy právě prostřednictvím zajišťovacího 
příkazu. Tím sice momentálně zvýší příjem stá-
tu, firma samotná ale dost často začne bojovat 
s exekucemi, případně skončí v konkurzu. Když 
se následně ukáže, že podezření bylo nepodlo-
žené, už se nedá nic vrátit zpět. Firma je zniče-
ná. Případnou hmotnou a morální újmu podni-
katele hradí daňoví poplatníci. Úředník žádnou 
odpovědnost nenese. To je naprosto šílený stav, 
který se stal častou praxí za dobu fungování 
současné vlády.

Zapadá do této praxe i případ opavské chemič-
ky FAU?

„Zajišťovací příkazy dávají finanční správě neskutečnou moc nad firmami,“ 
říká předseda Strany soukromníků České republiky Petr Bajer. Případ opav-
ské chemičky je podle něho bezprecedentní ukázkou toho, jak snadno lze 
tuto sílu zneužít. 

Zásah finanční správy byl nezákonný. O tom ne-
musíme diskutovat, soud rozhodl jasně. Podle mě 
jde ale také o ukázku toho, jak lze tu moc, kterou 
mají úředníci, zneužít. Pokud finanční správa sku-
tečně postupovala na základě zadání shora, jde 
o bezprecedentní svinstvo. V této souvislosti bych 
chtěl ještě upozornit na jeden moment. V nahráv-
ce, která celý případ zlikvidované chemičky vráti-
la na titulní strany novin, někdejší ministr financí 
používá zajímavý slovník. O finanční správě mluví 
jako o „našich“ a pro její zásah má označení „klek-
li na ně“. To mě děsí stejně jako samotný případ.

Lze nějak zabránit tomu, aby se podobné pří-
pady opakovaly?
Jasně. A je jednoduché. My ho máme v progra-
mových prioritách: zavést osobní odpovědnosti 
úředníka za škody způsobené jeho rozhodnutím. 
Vycházíme z toho, že omezení nakládaní se sou-
kromým majetkem či jeho úplné zestátnění je 
úkon, který může provést jen soud. Proto chce-
me omezit platnost takových rozhodnutí úřední-
ků finanční správy, a to jen na případy hodných 
zvláštního zřetele. Ty pak jasně vymezit záko-
nem. A platnost takového rozhodnutí omezit 
na lhůtu, kdy může soud přijmout mimořádné 
opatření.

mezd úřednictva, které samo o sobě roste téměř 
geometrickou řadou. Zatímco peníze na investice, 
vývoj a výzkum jsou na horší úrovni než za Nečasovy 
vlády, která vládla v hluboké krizi, přidává se zvese-
la státním zaměstnancům, hejtmanům, primátorům, 
starostům a dalším. Možná, že si to mnozí z nich za-
slouží. Ale já se ptám, zda se takto řídí prosperující 
firma, jak nám bylo v posledním období velice často 
předesíláno minulým ministrem financí panem Andre-
jem Babišem.
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Za koho vlastně naše vláda kope? A nedají s tím pokoj

Na politické scéně už to vře. A to je slabé slovo

Stačí se podívat na strukturu zemědělství – 
převládají velké podniky, průměrná výměra 
půdy obhospodařované jedním podnikem je ná-
sobně vyšší, než je zvykem k západní Evropě…
„Podle nás je ale změna evropského dotačního 
systému krok správným směrem k zastavení 
monopolizace našeho zemědělství a potra-
vinářství. Totéž musíme udělat i na národní 
úrovni. Kromě toho je potřeba systematicky 
snižovat administrativní a byrokratickou zátěž, 

Tuzemský rum už není rum, řekl před časem 
Brusel. Dobře, na etiketu se napíše tuzemák. 
Stejně všichni vědí, o co jde. Prostě český rum. 
Teď přišlo druhé kolo. Evropští experti přišli 
na to, že jedna z ingrediencí může způsobovat 
rakovinu. Jde přitom o ester, který se objevuje 
i v jiných výrobcích, stejně jako v mnoha dru-
zích ovoce. Ale situace je zřejmě tak vážná, 
že se jí bude zabývat i Evropská komise… To 
už je opravdu jako z hodně špatné komedie. 
Říkáme to pořád – čím dříve se EU vrátí k pů-
vodní myšlence, tedy být prostorem k volnému 
pohybu osob, zboží a služeb při respektování 
určitých podmínek, tím lépe pro všechny. Bru-
selský moloch tu opravdu nikdo nepotřebuje.

Já jsem těch 7 hodin trpělivě vydržel, protože 
žádné jiné informační prostředky Vám nedají tolik 
ucelených informací o tom, kdo s kým, o čem a pro 
koho jako přímý přenos této záležitosti. Toto místy 
hrůzostrašné divadlo jasně řeklo, proč je v repub-
lice tolik zmatků a proč je úroveň politické scény 
tak špatná. 
Někteří poslanci vládní koalice nemají úroveň ani 
pacholků z maštale. Zákonem je pro ně názor 
vůdce. Čtou, co jim někdo jiný napsal. Říkají to, 
co po nich někdo požaduje, a hlasují, jak je jim 
nakázáno. Pro výkon poslaneckého mandátu ne-
potřebují vlastní mozek. Jak potom mají vypadat 
zákony? Pokud nechceme, aby nás úplně zničili, 
je nutné ve volbách provést důkladnou deratizaci. 
A protože jsme demokraté, jako postřik na škůdce 
použijeme volební lístek ODS s podporou Strany 
soukromníků České republiky 

Máme dohodu s ODS
Náš program je nutné brát ze dvou pohledů. 
Do společného předvolebního programu s ODS 
Strana soukromníků České republiky navrhla 14 
bodů, z nich 13 bylo ODS přijato a ve společném 
programu jsou zapracovány (úplné zrušení EET, 
zrušení kontrolního hlášení DPH, razantní nove-
lizace protikuřáckého zákona, razantní snížení 
byrokracie včetně omezení pravomocí kontrolních 
úřadů atd. atd.). Jediný náš požadavek byl zatím 
odložen na dobu po volbách, placení DPH jen ze za-
placených faktur. Dohoda zní, pokud s ODS budeme 
součástí vládní koalice, připravíme pro vládu a par-
lament návrh zákona a pokusíme se ho prosadit. 
Po dlouhém jednání jsme dospěli k názoru, že 
z opozičních lavic nejde tak zásadní novela prosa-
dit. Řešením je volební úspěch a být součástí vládní 
koalice. Potom i ostatní věci půjdou snadněji. Věřte, 
že budeme velmi důrazní hlídači plnění slíbeného. 
Strana soukromníků České republiky je na politic-
ké scéně jediná stavovská strana živnostenského 

K nebývalé aktivitě vyprovokovaly koaliční politiky tendence Bruselu omezit 
zemědělské dotace pro ty největší hráče. Snaha vytvořit podmínky přede-
vším pro rozvoj malého a středního podnikání v Česku narazila. Proč?

Ten, kdo se díval 7 hodin v přímém přenosu ČT24 na jednání parlamentu 
ohledně zbavení poslanecké imunity pánů Babiše a Faltýnka už stejně jako 
já ví, že už to začalo.

která je dnes na zemědělce a potravináře na-
valena,“ říká předseda Soukromníků Petr Bajer 
s tím, že je nezbytné dále legislativně podpořit 
prodej ze dvora tak, aby malí pěstitelé a drob-
ní producenti mohli legálně uvádět na trh své 
výrobky. „Nyní se na ně vztahují prakticky 
stejné regulace a překážky jako na velkopro-
ducenty. Všechna tato opatření budou význam-
ným příspěvkem k tomu, aby se venkov přestal 
vylidňovat,“ uzavírá Petr Bajer.

typu. Všechny ostatní politické strany v České re-
publice jsou tzv. občanské. Zásadní rozdíl je ten, že 
my se díváme na svět „prostřednictvím potřeb sou-
kromníků“. Ostatním, stejně jako za 1. republiky, 
říkáme, že pokud státní moc vytvoří pro podnika-
jícího občana alespoň přijatelné podmínky, ostatní 
nepodnikající občané na tom vydělají. Bude se totiž 
odvádět více daní a poplatků, a tím pádem se může 
bez zadlužování státu více rozdělit mezi ostatní. 

Někteří budou řvát jak posedlí
Ale ani jedna z občanských stran nemá zájem, aby 
zde byla organizovaná a vlivná stavovská strana. 
Ani jedna. Cílem těchto stran je, aby je soukromníci 
a jejich rodiny volili, dali nějaké peníze na kampaň 
a po volbách chápali tlak odborů, nutnost zvyšovat 
platy státním zaměstnancům a přitom chápání dr-
želi hubu a krok. 
Potřebám soukromníků je věnováno hodně místa. 
Jsme si plně vědomi, že některé naše požadavky 
budou těžce stravitelné i pro „občanskou“ pravi-
ci. O odborech a levici ani nemluvě. Budou řvát 
jak posedlí. Namátkou jmenuji změna systému 
výpočtu výše důchodů pro živnostníky, uzákonit 
zákaz pro úřady zabývat se anonymními dopisy, 

snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění, 
omezení vlivu odborových centrál, zrušení ručení 
za DPH obchodního partnera, oddělení soukromé-
ho majetku OSVČ od majetku určeného k podni-
kání, zavedení nárokové paušální daně, razantní 
snížení počtu státních úředníků atd. V programu 
jsou i naše návrhy na úspory ve státním rozpočtu. 

Máme veřejnou podporu dalších sdružení
Musíme dobře vybrat vyjednavače, kteří naše 
požadavky trpělivě vysvětlí a musíme mít zastou-
pení v parlamentu a ve vládní koalici nejméně 
na úrovni náměstků ministrů. Musíme být tam, 
kde se o nás rozhoduje. Další čtyři roky vlády 
gaunerů podobných těm dnešním by nevydržely 
desetitisíce OSVČ, malých a středních soukrom-
níků. Tak důležité jsou říjnové parlamentní vol-
by. Rád Vám oznamuji, že kandidátku č. 1, což 
je ODS podpořená Stranou soukromníků České 
republiky, veřejně podpoří i Asociace podnika-
telů a manažerů vedená předsedou Radomilem 
Bábkem. A stejně tak i Sdružení podnikatelů 
a živnostníků České republiky vedené předsedou 
Bedřichem Dandou. S dalšími jednáme. Veřejně 
nás také podpoří legendární Antonín Panenka, 
dnes hrdý živnostník od Sázavy.

Babiš 101 podpisů dohromady nedá 
Nenechte se odradit nebo zmást vzkazy z Praž-
ského hradu o tom, že prezident jmenuje Andreje 
Babiše předsedou vlády, i když bude trestně stí-
haný. Za prvé ještě nevyhrál a za druhé pověření 
není jmenování. To by Babiš musel přinést podpi-
sy nejméně 101 poslanců, a to nedá dohromady. 
Oba pánové hrají velmi vysokou hru, jejíž neur-
valost vadí čím dál, tím více lidem. Může se jim 
oběma stát, že oba budou velmi smutní ze svých 
výsledků. 
Pokud Vás náš program, osloví, volte prosím č. 1, 
což je ODS a v každém kraji jsou na kandidátce 
členové Strany soukromníků České republiky. Po-
třebujeme Vaše kroužky a věřte, že Vaše zájmy 
budeme v parlamentu tvrdě hájit. 
 S veškerou úctou 
 Rudolf Baránek


