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Vážení čtenáři Soukromníka
 Petr Bajer předseda Strany soukromníků České republiky | podnikatel
obdrželi jste první číslo měsíčníku Soukromník v tomto roce. Úvodem mi
dovolte ještě jednou vám všem popřát mnoho úspěchů v roce 2021. Zároveň tak i chuť a sílu bojovat se vším, co se na nás sesypalo v roce minulém,
i s tím, co nás v tomto roce ještě čeká.
Pandemie koronaviru se už naplno projevuje v ekonomice, ale i v běžném
životě každého z nás. Mnoho našich podnikatelů, především ve službách,
maloobchodě, cestovním ruchu a dalších odvětvích se potýká s ekonomickými důsledky způsobenými především nepochopitelnými opatřeními vlády.
Mnozí již své podnikání ukončili a boj o zachování toho, co tu léta tvořili,
vzdali. Mnohé to ještě čeká.
Naše „skvělá“ vláda, jejíž fungování je možné jen díky
podpoře komunistů, kupí jednu chybu za druhou. Tu nejsou vakcíny, tu stříkačky, jinde zase jehly. Každý, kdo
se dostane k číslům udávajícím počet vydaných dávek
a počet naočkovaného lékařského personálu a seniorů,
vidí nesoulad. Že by snad preferování „nadlidí“? Jak do
toho zapadá očkování vybraných státních úředníků, snad
není potřeba komentovat. Připravenost státu na vakcinaci, fungování registrace, počet vakcín a vybavení k očkování se odráží na počtu proočkovaných občanů. A mě
napadá jediné slovo. Chaos. Nezbývá mi nic, než závidět
např. Izraelcům, ale i dalším zemím, jak k řešení pandemie a očkování občanů přistoupili. Chudáci lékaři a zdravotní personál, kteří v tomto prostředí
musí pracovat. Ti si zaslouží velké poděkování a prosbu. Vydržte prosím.
Mnohá opatření státu vůči svým občanům, podnikatele nevyjímaje, postrádají jakoukoli logiku. Našim podnikatelům pak vznikají obrovské škody
a tyto jsou kompenzovány velmi nedostatečně a složitě. Premiér s pány
ministry se předhánějí, kolik stát platí a snaží se manipulovat veřejnost
k myšlence, jak se mají podnikatelé skvěle. Lžou! Ze zkušenosti vím, že
podpora státu se pohybuje okolo 30-40% všech nákladů. Při cca 3-5 měsících zákazu činnosti v loňském roce si i školák ZŠ spočítá, kolik „vaty“
musel ten který podnikatel napumpovat do svého podnikání, aby přežil.
Někdo toto krytí ztrát nazývá vatou. My podnikatelé pak půjčkou, dluhem či
likvidací rodinných úspor. Dalším skvělým počinem je, jak se podpory státu

vyplácejí. Místo toho, abychom využili zkušenosti z jiných zemí, kde se výše
podpory vypočítává z obratu, je na nás podnikatele navaleno mnoho dílčích
dotačních titulů. Mnozí živnostníci se v nich ani nevyznají. Některé z Ministerstva průmyslu a obchodu, některé z Úřadu práce, některé z Finančního
úřadu. Některé možná z dalších ministerstev. Každé za jiných podmínek,s jinými tiskopisy a doložením jiných příloh. Začínám mít takový dojem, že si
vláda myslí, že díky uzavřeným provozovnám máme na vyplňování žádostí
a jejich příloh dost času. To, že je situace vážná, nám potvrzuje i cca sto tisíc
pozastavených živností v roce 2020. Jak jsem již napsal, mnozí již ukončili
podnikání definitivně a mnozí se k tomu chystají. Je nutné připomenout, že se jedná o podnikatele v oborech,
které potřebují všichni naši občané. Proti tomu pak kontrastuje fakt, že na sobě stát nešetří vůbec. Státní správa je v klidu. Vždyť i to očkování dostane přednostně.
Jsem přesvědčený, a různé protesty organizované napříč republikou mi to potvrzují, že stále větší procento
občanů již má této vlády plné zuby. V tomto roce na
podzim, ve volbách do Poslanecké sněmovny pak mají
jedinečnou příležitost poslat tyto odborníky tam, kam
patří. Jsem přesvědčený, i dle volebních průzkumů, že
by se to mohlo povést. Jen je nutné sestavit ještě jeden
středo-pravicový politický subjekt. Trochu se totiž , vzhledem ke zveřejněným číslům průzkumů a nejistotě, jak voliči zareagují na vzniklé koalice
Piráti-Starostové a nezávislí a ODS- KDU/ČSL-TOP09, bojím, že se lídři
těchto koalic příliš soustředí na to, aby jako vítězové sestavovali vládu. Je
přeci jasné, že k tomu, aby vládli bez současných vládních stran či populistů, musí získat ještě víc hlasů. Nebo třetího spojence.
Strana soukromníků České republiky se již mnoho let snaží spojovat pravici. Důkazem jsou minulé volby do Poslanecké sněmovny, kdy Soukromníci
podpořili ODS a pomohli jí ke druhému místu ve volbách. V současné době
se vedení strany snaží najít nejvhodnější cestu účasti strany ve volbách.
Jak a s kým do podzimních voleb půjdeme, musí být jasné co nejdříve. I proto, že musíme přesvědčit o našem rozhodnutí právě živnostníky, tedy ty, pro
které mohou či budou tyto volby existenční.

Poznámka k zemědělskému programu
Vážené dámy a pánové, bez mučení se přiznám, že jsem hrdý na Zemědělský
program Strany soukromníků České republiky. V plném znění, které v tomto
vydání přinášíme, obsahuje i jmenný seznam členů odborné skupiny strany,
která více než dva měsíce program tvořila. Navržený program byl jednomyslně schválen na prosincovém zasedání Rozšířeného předsednictva naší strany.
A ještě malý vzkaz těm, kteří dnešní zemědělství tvrdě ovládají a historii znají z KSČ od roku 1948: „Ten pán na titulní straně zemědělského

programu není soudruh předseda JZD Rudý říjen Horní Dolní, ale Přemysl Oráč těsně před tím, než vyslyšel poselstvo kněžny Libuše a odešel
dělat politiku. A až do roku 1306 naši Přemyslovci hráli klíčovou roli
v Evropě. Proto věřím, že se i mezi dnešními sedláky najdou politici, kteří stejně jako Přemysl Oráč nebo pan předseda Švehla za 1. republiky
zvednou společně s živnostníky stavovský prapor. Bez úspěchu v politice nic nezměníme. Ti dva sedláci to věděli.  S úctou Rudolf Baránek
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Co nás čeká v roce 2021 a co nás asi nemine
 Rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky
Soukromníci mají za sebou nejobtížnější rok od listopadové revoluce v roce 1989. V březnu 2020 se objevil na území
České republiky covid 19. Vláda poprvé, ale ne naposledy, svým nařízením znemožnila chod firem a propukla krize.
Od té doby žije Česká republika ve zmatcích a nejistotě. Hluboká krize vzniklá
z pandemie nesmírně jasně ukázala, jak neschopné představitele si většina občanů zvolila do čela České republiky v roce 2017. Určitě by šlo pochopit a také
odpustit některé přehmaty a zmatky v určování strategie boje proti covidu 19.
Tato pandemie je celosvětově obrovský problém a celý svět proti ní bojuje bez
předešlých zkušeností.
Co ale nejde odpustit, jsou neustálé lži, mystifikace a zbytečné poškozování
podnikajících lidí. Po 10 měsících zkušeností tvrdím, že tato vládnoucí tlupa
hlavně drobné, malé a střední firmy likviduje záměrně. Když se jim to nepodařilo přes EET, kontrolní hlášení a další byrokratické zákony a nařízení, chladně
využila covidu 19. Pokud by to tak nebylo, nemohli by přece zavřít „malé firmy“
a nechat otevřené supermarkety, slibovat pološíleným soukromníkům finanční
kompenzace, které nikdy přes velkohubé sliby nedostali z důvodu např. byrokratické nesrozumitelnosti a náročnosti. A nemohli by také kvůli malé opravitelné
chybě žadatele sankcionovat. Mají chování drábů v době nevolnictví. Neodpustitelné je také to, že svým rozhodováním likvidují firmy, které mnohdy celé rodiny
budovali 20-30 let. Navíc po krachu firmy zůstanou mnohým za krkem úvěry
z podnikání, které majitelé do zásahu vlády spláceli. To bude obrovský problém!
Jisté je dnes to, že tato vládnoucí garnitura ztratila v očích většiny veřejnosti
důvěryhodnost. Všimněte si, že pokud jsou v otázkách podnikání zatlačeni do
rohu, okamžitě řeknou, že zdraví občanů je důležitější. Zcela určitě ano. Nepřiznají ale, že kvůli jejich chybným rozhodnutím zbytečně zemřely stovky hlavně
starších lidí! To je neodpustitelné.
Je leden 2021 a otázka zní, co s tím jde dělat? Věřit, že s nimi jde domluvit
nějaký systémový postup, kdy tlupa uzná chyby a bude ji zajímat názor „ulice“,
je nekonečně naivní. Až do voleb pojedou svoji hru, nebude je zajímat, co si
o nich, kdo myslí a budou stále dokola lhát, podvádět, mystifikovat a chlubit se.
Jsou tak otrlí, že jim ani nevadí, že se dnes a denně ukazuje, že ve všem mají
zmatek a na rozdíl od představitelů jiných zemí na situaci nestačí!!! Na začátku
neměli roušky a respirátory a trapně vítali čínská letadla, teď nemají vakcíny až
je budou mít, nebudou jehly a očkovací místa. Pořád dokola. Až hluboká a nečekaná krize vždy ukáže, jak je nebezpečné mít ve vládě jedince s intelektem
a schopnostmi na sotva průměrné úrovni, kteří jsou ale ochotni být věrnými sluhy všehoschopného „vůdce“. Ten navíc využívá toho, že opozice v parlamentu je
slabá a nic nezmůže. To je přesné popsání dnešní situace v zemi.

Co tedy s tím do parlamentních voleb v říjnu 2021? Je
nutné neustálým tlakem
politických stran, podnikatelských asociací i známých
jedinců na ně tlačit a vybojovat alespoň nějaké zvýšení
ekonomických kompenzací
pro poškozené obory podnikání. Ví se, že Babiš má velký
strach z demonstrací a projevů občanské neposlušnosti.
Byl jsem v neděli na demonstraci na Staroměstském náměstí společně s 30 lidmi ze
Strany soukromníků České
republiky. Velmi dobře připravené, řečníci na rozdíl od členů vlády nekoktali,
nemektali a nepoužívali hatmatilku, jak jsme toho svědky dnes a denně v televizi. Je nutné za možnost přežití OSVČ, malých a středních soukromníků bojovat
s velkým odhodláním a bez pardonu. Úřady včera vydaly informaci, že v roce
2020 pozastavilo svoji činnost cca 100 000 drobných firem. Bohužel mnoho
z nich už nezačne a je otázka, kolik jich ještě bude. Pro nás, kteří jsme se
aktivně zúčastnili „převratu“ v r. 1989 a ve Sdružení československých podnikatelů tvrdě bojovali za obnovu soukromého podnikání, je dnešní situace,
kdy bývalí komunisté a různí agenti soukromníky, a tím i jejich rodiny, likvidují,
nepřijatelná.
Strana soukromníků České republiky vidí jako jediné východisko z tohoto marasmu přispět k porážce současných mocných a po volbách se podílet na obnově naší vlasti přímým politickým vlivem. Nezakrýváme, že naším cílem je mít
v budoucím parlamentu 2-3 poslance z naší kandidátky a v případě účasti ve
vládní koalici získat posty náměstků ministra průmyslu, zemědělství a místního
rozvoje. Věřte, že naši odborníci budou nejen pro soukromníky přínosem. Mnozí
jsou z různých asociací, které nás podporují, a z řad farmářů, kteří se k nám
přidávají. Už nikdy o nás bez nás. Ale pozor, bude to tvrdý souboj. I soupeři jde
o všechno.

PF 2021
 Ing. Ladislav Linek 1. místopředseda Strany soukromníků ČR | podnikatel
Nikdy bych si přesně před rokem nemyslel, v jaké době a za jakých podmínek budu psát tento příspěvek. S podobnou situací jsem, přiznám se, nepočítal ani ve svých nejhorších snech.
Ano, předpokládal se po zlatých letech, jistý pokles ekonomiky. Ale život bude
normální. Ne, že se vyprázdněným městem bude pohybovat několik zombií přiotrávených vzduchem z vlastní roušky. Navíc vůbec nelze určit, kdy bude konec
této čínské mrchy a nemůžou se v tom shodnout ani odborníci ani „odborníci“.
Kdo byl zvyklý žít normálním životem, musí už hodně trpět i psychicky. Kdo
byl zvyklý sportovat, jít občas do kina, vyrazit si s přáteli, zajít si na pivo, trpí.
A fotbal buď není vůbec, nebo je bez diváků. Co z toho zbylo? Nakoupit si v supermarketu, izolovat seniory, bez duše čumět na televizi, číst si na internetu
kolik je nemocných a mrtvých, jaká je vlna, jestli očkování je prospěšné nebo

vlastně na nic. Děti jsou doma a rodiče se z nich můžou už zbláznit, senioři se
strachem vstávají a se strachem jdou spát. A světlo na konci tunelu zatím nikde.
Vyjádření premiéra Babiše, že situace by se mohla vrátit do normálu někdy
v roce 2023, beru jako šílenost.
A v této situaci, kdy celý svět je až po krk v žumpě zdravotní i ekonomické, zpestřuje nám to naše vláda svým diletantstvím, bezradností a neustálými změnami.
Tím přivádějí zejména tvůrce hodnot, tedy lidi podnikající, nejen k absolutnímu
šílenství, ale i k ekonomickým krachům. To, že z toho, co se vymyslí, má prakticky vše zásadní chyby, nemůže Babiš obhájit, ani kdyby měl dvacet Prchalů.
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Všechny ty e-roušky, chytré karantény, očkovací
pořadníky, ale i e-dálnice apod. V čem jsme však
kadeti, je protekce (viz očkování), korupce a porušování vlastních pravidel. I v této době však pečlivě podporuje své voliče a likviduje nepřátelské
živnostníky i pod rouškou nezištné podpory. A daří
se jim dále rozdělovat národ. Úředník s patnácti
ročními platy pak těžko může chápat živnostníka
a divit se, že pořád něco chce, aby přežil. Už vůbec
nikdo nechce chápat, že hodnoty se vytvářejí prací
ve výrobě, obchodě a službách. I v těchto podmínkách musíme žít nebo vlastně nyní přežívat.
Tak pár drobných komentářů k probíhajícím událostem.
Těch necelých 60 000 živnostníků, kteří se rozhodli pro paušál, není
žádná bomba. Myslím si, že mají tolik starostí, že na přihlášení ani nepomysleli a dále budou platit více (100 Kč daň + 15 % zvýšené sociální
pojištění měsíčně). To může být v dnešní zoufalé situaci jazýčkem na vahách. Navíc paušálem se mj. ztíží dostupnost hypotečních úvěrů a každý
si stejně musí sledovat, aby nepřekročil 1 mil. Kč tržeb.
Pro zaměstnance však změna platby daně z příjmu místo ze superhrubé
mzdy z hrubé mzdy je pak jasný finanční přínos. Ale přeji jim to, vždy
jsem pro snížení daní, i když zrovna toto přišlo v tragické době a napomůže příšernému výsledku státního rozpočtu.

To paní ministryně Maláčová na to jde rovnou tvrdě. Zvýšit OSVČ odvody na sociální zabezpečení. Prý, aby měli
důstojné důchody. V této době obzvláště skvělý nápad
paní ministryně s tak velkým sociálním cítěním. Děkujeme – už odejděte.
Obří ekologická tragédie na řece Bečvě zůstává ve stínu
hrozné doby. Ptám se jen, co se tak dlouho vyšetřuje,
vždyť podezřelých je tak málo, možná jeden. A kde jsou
Zelení?
A tak se jen v tichosti a jako běžnou informaci dozvídáme, že Agrofert bez výběrového řízení dodal
státní firmě Čepro za 5 mld. Kč „nutnou“ složku do
výroby paliva.
A na závěr perlička. Mojí mámě je 87 let. Přesto dostala do schránky
dotazník z ČSÚ ohledně zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Řekl jsem jí,
že to není pro ni, ať to nechá být. Načež ji za pár dnů (v této době příšernost) osobně navštívila zodpovědná úřednice ČSÚ, co je s tím formulářem.
Myslím, že i jí muselo být nad slunce jasnější, že formulář není pro osobu
87letou. A řešení. Formulář včetně příloh a propagační skládačky jí přišel
znovu... Schoval jsem si ho, kdyby tomu někdo nevěřil. To byl příběh ze
světa vysmátých, kde peníze jsou, ať se děje, co se děje.
Miroslav Kalousek opustil sněmovnu. Můžeme si o něm myslet, co chceme,
ale Babišovi dokázal vždy rázně odpovědět jako málokdo. No a na koho
se teď bude všechno svádět, pane premiére?

Živnostníci musí povstat. Bez skutečné politické
sebeobrany nepřežijí!
 Ing. Michal Dvouletý, MBA člen Předsednictva Strany soukromníků České republiky
| zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště
Živnostníkům v České republice chybí více než kdykoliv předtím politická sebeobrana. V celém parlamentu, natož
vládě, nemají živnostníci skutečné a jednoznačné zastánce, což se projevuje na intenzitě, nekoncepčnosti a nepředvídatelnosti opatření.
Ta pod pláštěm boje s nákazou Covid-19 doslova likvidují tisíce živnostníků,
především pak v oblasti gastronomie a cestovního ruchu.
A to se musí změnit! Příští rok musí v parlamentu usednout ti, kteří budou za
živnostníky bojovat a nedopustí, aby stát porušoval ústavní principy a odpíral
svým občanům právo na svobodu podnikání, nebo dokonce podnikání vědomě
likvidoval.
Je správné, že se živnostníci sdružují v nejrůznějších spolcích a odborech. Je
správné, že se živnostníci podepisují pod časté petice a protesty. Je správné,
že se najdou živnostníci, kteří na svou zoufalost upozorňují křiklavými protesty, rebelií a vzdorem proti vládním opatřením. A v konečném důsledku je
správné, že tyto rebelie vedou k tomu, že je vláda svolná alespoň k nějaké
almužně, kterou označuje za „štědré kompenzace“ vůči decimovaným živnostníkům.
Ale to nestačí! Existuje jediné, co může do budoucna zabránit tomu, aby se
něco podobného neopakovalo – to, aby sami živnostníci a soukromníci usedli
v parlamentu a měli přímý vliv na zákony a nejlépe také vládní nařízení. Jedině tak skutečně zachováme ústavou zaručené právo na svobodu podnikání
a vytvoříme dostatečně silnou bariéru vůči všem soudruhům i puritánským
vystrašencům, kteří nehledají řešení, ale z pohodlnosti a bezradnosti pouze
zakazují, zavírají a chaoticky regulují. Když prokazatelně selhává tlak zvenčí,
je nevyhnutelné být přímou součástí rozhodovací mašinerie a zabránit snaze
o potlačování svobody podnikání již v samotném zárodku těchto snah.
Tuto opravdovou alternativu představuje Strana soukromníků České republiky, která měla již v prvorepublikových dobách své poslance a ministry, a jako
stavovská a pravicově-konzervativní strana vždy a za všech okolností hájila

všechny živnostníky a drobné soukromníky v naší zemi. A Strana soukromníků České republiky je zde i nyní připravena bojovat za to, aby nedošlo pod
záminkou boje s pandemií k úplné likvidaci živnostenského stavu a malých
firem.
Jak konkrétně? Živnostníkům a firmám budeme garantovat, že nedojde k uzavření jejich provozoven a bude tedy zachováno jejich živobytí. Změníme zákony tak, aby vláda nemohla selektivně zavírat firmy (jako nyní například
gastronomii a hotely) bez garance plné kompenzace škod. Prosadíme úplné
daňové prázdniny pro živnostníky a malé firmy. Vyhlásíme anti-byrokratickou revoluci, která musí jednou provždy zbavit živnostníky zbytečných lejster
a úředních povinností. A pokud nějaké povinnosti vůči státu budou, pak plně
online a na pár kliknutí z mobilu.
Nic z toho se však nestane, pokud i přes veškerou nevoli k politice to nebudou
právě sami živnostníci, kdo si řekne o hlas v nadcházejících parlamentních
volbách a bude tak mít své advokáty na půdě Poslanecké sněmovny. Pouhou
kritikou v médiích, na sociálních sítích nebo organizováním veřejných protestů
ke skutečné změně nedojde. A Strana soukromníků České republiky ví, jak
na to. Již dnes má mnoho komunálních a krajských politiků, působí ve všech
krajích naší země, a je připravena převzít zodpovědnost za politickou sebeobranu českých, moravských a slezských živnostníků i na parlamentní úrovni.
Přidejte se i vy. Je čas se sjednotit a bez ohledu na cokoliv dokázat, že živnostníci a soukromníci budou mít své přímé zástupce v příštím parlamentu.
Živnostníci musí povstat a musí začít táhnout za jeden provaz. Jedině tak to
dokážeme. Jedině tak zachováme svobodu podnikání. Jedině tak společně
zvítězíme.
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Stát nás vnímá jako zločince! Zapomeňte na presumpci
neviny. Rebelie jsou důsledkem šikany živnostníků
Pandemie koronaviru postihla většinu podnikatelů. Ti, kteří působí v oblasti informačních technologií, si však na
nedostatek zakázek stěžovat nemohou. Přestože podnikatel z Olomouce a krajský předseda Strany soukromníků
České republiky v Olomouckém kraji, dvaapadesátiletý BOHUSLAV COUFAL, působí již od svých vysokoškolských
studií právě v oblasti IT, nenechává na vládě ani jednu suchou nit. Podle krajského předsedy Strany soukromníků
České republiky v Olomouckém kraji jsou dnešní rebelie v mnoha ohledech důsledkem dlouhodobé snahy dnešní
vlády o šmírování či dokonce likvidaci živnostníků a drobných podnikatelů.
Ze strany podnikatelů, především pak živnostníků,
zaznívá v posledních letech silná kritika vůči vládě.
Čím je to podle vás způsobeno? Skutečně se vláda
chová vůči živnostníkům tak macešsky?
Není se co divit. Posledních deset let je pro velkou
skupinu obyvatel naší země opravdovým bojem
o holý život. Po letech měkkých verbálních útoků
našich čelních představitelů, kdy nezapomenutelnými
byly třeba výroky ministra Mládka, přistoupila poslední bolševicko-estébácká garnitura k přímé fyzické likvidaci nejen malých živnostníků a soukromých,
ale i relativně velkých a zdravých firem. Připomeňme
si nejenom dlouhodobou kauzu šmírování a likvidace
malých firem pomocí EET, ale především přímé zneužívání moci veřejné správy formou „zaklekávání“
finanční správy na zdravé a bezúhonné firmy jenom proto, že si dovolily
podnikat v zájmových oblastech pana premiéra.

bod na práci vlády, tak jeden mám. Jako chvályhodný
příklad vládního opatření mohu zmínit tříměsíční odpuštění sociálních odvodů všem zaměstnavatelům.
Takováto opatření jsou administrativně nenáročná,
nediskriminují ty nejmenší, kteří nemají prostředky
na vyřizování papírů a zároveň jsou spravedlivá ke
všem velikostem zaměstnavatelů. Druhý bod, který
hodnotím velmi pozitivně, i když to není vládní akce,
je podzimní podpora pana premiéra návrhu na zásadní snížení daňové zátěže pracujících. Okolo tohoto kroku bylo spousta kritiky a diskusí a já jsem
samozřejmě přesvědčen, že ze strany pana premiéra
šlo opět o marketingový tah vypočítaný jeho marketingovým týmem. Já jsem ale přesvědčen, že daně je
nutné snižovat v kterékoliv době. Pokud budeme neustále čekat na vhodný a přesný okamžik a dokonale zpracovaný plán,
nebudeme daně snižovat nikdy.

To se podle vás projevuje i v dnešní naštvanosti velké části živnostníků?
Nelze si myslet, že tato zvůle zůstane bez odezvy. Nemyslím si, že současné protesty jsou primárně způsobeny pouze aktuální situací. Spíše ji považuji za pověstnou poslední kapku, kterou pohár přetekl. Jsem přesvědčen,
že podnikatelé a živnostníci jsou natolik zodpovědní a soudní lidé, aby si
uvědomovali vážnost situace a zajistili i při běžném provozu dodržování
ochranných opatření ve svých provozovnách daleko nad rámec toho, co si
vláda dokáže představit. Pokud ale několik let dnes a denně vidíte kolem
sebe nespravedlnosti, dehonestaci vaší práce a účelové zhoršování podmínek pro získávání prosté obživy, nemůžete k tomu zůstat mlčet.

Působíte v oblasti IT. Jak tuto oblast ovlivnila pandemie? Nebude naopak IT oblast, která na pandemii “vydělá”?
Ano, většina mých podnikatelských činností se točí okolo informačních
technologií. Na nedostatek zakázek jsme si nemohli stěžovat ani v době
před pandemií. Počátek pandemie, změna chování klientů a s tím spojený masivní přechod do online prostoru způsobil nárůst instalací bezpečnostních technologií, moderních komunikačních prostředků a pochopitelně nutnost navyšování kapacit připojení k internetu. I my jsme však
zaznamenali zrušení zakázek s odkazem na předpokládaný špatný vývoj
ekonomiky v souvislosti s koronakrizí. Naštěstí se ale nejednalo o žádný
razantní propad tržeb. Na druhou stranu musím říci, že vládní opatření
naprosto paralyzovala činnost našeho spolku, který se věnuje vzdělávání. Prostě některé typy vzdělávání a některé cílové skupiny nejsou pro
videoškolení v žádném případě vhodné.

Takže se podle vás chová vláda vůči živnostníkům macešsky, je to tak?
Ne, vláda se nechová k živnostníkům macešsky. Vláda vede proti velkému
segmentu podnikatelů likvidační válku. Pokud nejste kamarád pana premiéra, tak jste potenciální kořist jeho majetnických choutek a bolševičtí
sociální pachatelé dobra si na Vás rádi vyzkouší některý ze svých receptů
směřujících k dosažení všeobecného blaha. Ovšem bez ohledu na oběti.
Dřívější kritiku vlády za např. EET teď přehlušily problémy způsobené
Covid-19. Kde vidíte ve vládních opatřeních z pohledu vlády největší nedostatky?
Pokud již opustíme neustále se zostřující třídní boj, tak druhým zásadním
nedostatkem vládních opatření je jejich chaotičnost, nepředvídatelnost
a především online marketingový přístup pana premiéra při stanovování
vládních strategií. Populistickým přístupem prostě není možné takovéto
krize zvládnout. Postupy, kdy jeden den něco submisivní ministr zdravotnictví vyhlásí, následně jsou marketingovým týmem sledovány reakce
voličské skupiny pana premiéra a pokud jsou vyhodnoceny jako negativní,
tak se pan premiér vydá situaci „řešit“, nemohou v řadách státního aparátu a pochopitelně ani v řadách obyvatel vyvolat potřebný efekt důvěry,
který je pro zvládání krizí nezbytný. V bojových situacích musíme lidi stmelovat, ne rozdělovat. Prostě v současné době neplatí „rozděl a panuj“.
Je naopak něco, za co byste vládu pochválil?
I když je těžké v současné době hledat z pohledu soukromníka pozitivní

Pandemie jednou skončí... Co přijde pak? Jakou vidíte budoucnost podnikatelského prostředí v ČR? Co by se podle vás mělo změnit především?
Naše životy se změnily. Musíme najít odvahu žít naše nové životy. Každý
si přetaví nově nabyté zkušenosti do nového pohledu na svět okolo nás.
Každý z nás určitě cítí, že zvládání krizové situace tak, jak aktuálně
probíhá, není optimální. Já jsem přesvědčen, že současná situace nám
ukazuje na naprostou škodlivost ovládání veškerých aspektů našich životů současnou přebujelou státní byrokracií. Nejde ani tak o obrovskou
kvantitu a složitost současných zákonných norem, ale hlavně o neustále
se posunující se vnímání občana jako viníka. Presumpce neviny se zcela
nepokrytě mění na presumpci viny a občan jako sprostý obviněný musí
svoji nevinu prokazovat. Politika „...všeci kradnů...“ nás dovedla k třídní
nenávisti, ve které se nedá dlouhodobě žít. Nedůvěra státu ve svoje občany a občanů ve stát. Jak chcete v situaci vzájemného obviňování řešit
úspěšně nejenom krizové, ale i běžné každodenní situace?
Dalším aspektem naprosté nedůvěry vlády ve schopnosti občanů je
snaha o detailní specifikování situací. Jako jeden z mnoha absurdních
příkladů bych uvedl nařízení, kterým vláda specifikovala počet hráčů
na smyčcové nástroje, kteří mohou hrát u jednoho notového pultíku.
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To, že si nikdo z vlády neuvědomuje absurditu takovýchto pokynů, je
velmi nebezpečné. Vláda má určovat základní strategické cíle a opatření
a jejich rozpracování do konkrétních kroků musí být na mnohem nižších
článcích řízení.
Co se tedy podle vás změní?
Díky pandemii máme jedinečnou šanci podívat se na naše bytí jinýma
očima. Musí nastat renesance základních hodnot zodpovědnosti, důvěry

a svobody v rozhodování. Podnikatelské prostředí je především zapleveleno obrovskou spoustou administrativy a státní buzerace. Jak mají
fungovat služby, když velkou část pracovní doby živnostníci věnují vyřizování požadavků státu. V oblasti podnikání musí nastat zásadní zjednodušení vztahu podnikatel a stát. Stát potřebuje ke své činnosti daně
a podnikatel potřebuje ke své činnosti, aby ho stát minimálně zatěžoval.
Jsem přesvědčen, že pokud nás stát nebude vnímat jako zločince, budeme i velké daně, které platíme, platit rádi.

Za války hrozila kulka, za bolševika uranové doly.
Svobodu je třeba hájit i dnes
Živnostníci v České republice kolabují, a proto se i oni v neděli 10. ledna vydali na pražské Staroměstské náměstí, aby
podpořili demonstraci Otevřeme Česko. Jedním z nich byl také jednačtyřicetiletý podnikatel JAN BARÁNEK z Břeclavi,
který zdůraznil, že mu minulý rok názorně předvedl, jak moc důležité je chránit svobodu. „Mám zavřené dva provozy
a můj život dramaticky ovlivňuje nedůvěryhodná vláda vedená zmateným estébákem,“ zlobí se Jan Baránek.
Proč jste se rozhodl přijet z Moravy do Prahy a podpořit
tento protest?
Vadí mi chování vlády, která se rozhodla obětovat část pracovité populace na oltář koronaviru. Jako člen Předsednictva Soukromníků stojím u zrodu většiny ministrům adresovaných připomínek a v podstatě žádná nepadla na úrodnou
půdu. Z reakcí i veřejných vystoupení je vidět, že vládu hřeje falešný pocit skvěle odvedené práce a kompenzace pro
kolabující živnostníky a majitele malých firem považuje za
adekvátní. Osobně také pochybuji o účinnosti likvidačních
opatření, protože malé a velmi dobře kontrolovatelné provozovny nejsou místem zásadního šíření nákazy. Vláda se
od samého počátku měla soustředit na zranitelné skupiny a celá ekonomika
mohla za asistence protiepidemických opatření docela dobře fungovat.

ovlivňuje nedůvěryhodná vláda vedená zmateným estébákem.
Zdá se, že největší dopady mají vládní restrikce na segment
gastronomie a cestovního ruchu. Co by podle vás pomohlo
zasaženým firmám v této oblasti nejvíce?
Jednoznačně kompenzace ušlých tržeb na základě ekonomického výkonu v minulosti. Státní správa má díky EET a dalším
kontrolním nástrojům veškeré informace, stačí je pouze použít
ve prospěch daňového poplatníka.

Demonstraci organizuje několik občanských iniciativ, přesto jim podporu vyjádřilo několik politických stran a hnutí. Patří mezi ně také Soukromníci?
Ano, patří.

Vláda pro všechny uzavřené podniky připravila několik kompenzačních programů, proplácí mzdy zaměstnanců, hradí nájemné, nově bude
vyplácet také přímou podporu ve výši 400 korun za každého zaměstnance. Jak
se na tuto pomoc vlády díváte vy?
Je důležité zmínit, že úhrada mezd a nájmů v plné výši neběží od samého počátku a podnikatelé byli nuceni významnou část těchto nákladů hradit z vlastních
zdrojů. Také tvrzení ministra Karla Havlíčka, že vláda hradí veškeré náklady,
není pravdivé, protože zálohy na energie či úhrady úvěrů a hypoték žádný program neřeší. Kompenzace 400 korun na zaměstnance je plivnutí do tváře všem,
kteří zaměstnance během uplynulých měsíců neudrželi anebo je nikdy neměli.
K situaci přispěla i ministryně Jana Maláčová, která odmítla shovívavost a případné formální chyby při čerpání kompenzace mezd Antivirus následují pokuty
či vrácení prostředků. Správná a spravedlivá je pouze kompenzace ušlých tržeb.

Cílem demonstrace je poukázat na dopady vládních opatření především na
drobné živnostníky. Co je podle vás na celé situaci nejhorší?
Mluvil jsem s mnoha živnostníky a prakticky vždy zaznělo, že nejhorší je zákaz provozu. Celý život pracují, bez problémů živí rodinu, najednou nemohou
a stát po nich hodí ponižující almužnu. I pro mě osobně je to dříve nepředstavitelná a děsivá situace. Mám zavřené dva provozy a můj život dramaticky

Soukromníci se vždy deklarovali jako politická strana, která právě hájí zájmy
živnostníků a malých podnikatelů. Co pro ně v této situaci děláte konkrétního?
Kromě již zmiňovaného bombardování ministrů podněty se intenzivně připravujeme na blížící se volby. Ať už nedělní demonstrace dopadne jakkoli, naším
hlavním úkolem je dostat zástupce živnostníků a malého podnikání do parlamentu, kde citelně chybí.

Epidemická situace v České republice opět eskaluje. Myslíte si, že je to
správná doba na pořádání hromadných demonstrací?
Vhodná doba je vždy, když jsou ohroženy svobody lidí. Za války hrozila kulka,
za bolševika uranové doly a dnes hrozí covid. Jsem ochoten riziko podstoupit,
protože mi rok 2020 názorně předvedl, jak velkou cenu svoboda má.

Vlk není modla, je to obyčejné zvíře
 Ing. Tomáš Havrlant chovatel ovcí | starosta obce Vernéřovice u Broumova
Jakmile se začne mluvit o vlcích v české krajině, narazíme na dva tábory, které nemohou najít cestu ke kompromisnímu řešení.
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Je to vidět na dizkuzích pod články na toto téma,
kde se názory rozdělují stejně nesmiřitelně, jako na
Trumpa, na klimatické změny, migraci, přijetí eura
nebo postoj k Číně. Návrat vlků, přirozenou rekolonizací nebo opětovným vypuštěním do přírody (rezolutně popírané ochranáři, ale jakmile se vyskytne
problematický vlk, tak říkají, že je ze zajetí, a proto se nebojí lidí) přináší již zapomenuté problémy
s utrpením domácích zvířat, snížením komfortu pohybu v přírodě a s konfrontacemi mezi zemědělci
a ochránci vlků.
Problematika je mnohem širší a její řešení důležitější, než si možná v první chvíli většina lidí uvědomuje.
Vlci jsou jen první viditelný předvoj tlaku na změny
v našem přístupu k životu na venkově a ke kulturní krajině. Tento tlak
vychází čistě z ideologických základů a je spojený s tzv. novou levicí
z velkých měst západní Evropy a USA. Není to problém mezi normálními ochránci přírody a zemědělci. Problematika „návratu vlků domů“ je
jeden z nejviditelnějších projevů zcela odlišných pohledů na postavení
člověka v přírodě. Pro jednu stranu je člověk a jeho činnost v přetváření okolí jen prvek, který narušuje přirozenou rovnováhu. Je nejlepší
omezit zásahy lidí do přírody na co nejmenší míru a většinu procesů
nechat samovolně vyvíjet. Je žádoucí nařídit na co největším území tzv.
rewilding, znovuzdivočení přírody, kde se dosáhne přirozené rovnováhy
bez zásahů člověka. Tímto směrem se ubírá Evropská unie v dokumentu
European Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu), která stanoví cíle do
roku 2030 až 2050. Druhá strana sporu se dívá na člověka jako na součást přírodních procesů. Jeho vliv na okolní přírodu je dán dlouhodobým
působením a hospodářským využitím krajiny. Chceme-li jako druh přežít
a zanechat našim potomkům trvale udržitelné podmínky pro život, musíme využívat naše vědomosti a schopnosti a v neposlední řadě dlouhodobé zkušenosti našich předků. A to se týká také hospodaření v krajině.
Změny můžeme dosáhnout vědeckým pokrokem, využitím schopností
a pracovitosti lidí odpovědných za své okolí, kteří mohou rozhodovat
o svém osudu. Ne nařízením a tlakem samozvaných elit a návratem do
středověku.
Nic není jako dřív, tedy jako před 100 až 250 lety, kdy vlci z volné přírody téměř vymizeli a udrželi se jen na méně zalidněných místech, většinou v lesích v horách. Za tu dobu se změnila krajina, změnily se způsoby
hospodaření. Zásadně se změnil životní styl lidí v trávení volného času
a využívání přírody pro odpočinek, sport a turistiku. Změnili se vlci,
kteří díky absolutní ochraně rychle ztrácí dřívější plachost a tlačí se do
nevhodných lokalit. Změnili se pastevečtí psi, kteří se z pracovních linií
přesunuli do výstavních. Změnili se ovce a divoká zvířata, která po mnoho generací neměla zkušenosti s velkým predátorem. Změnilo se téměř

všechno. Když se vrátíte o několik desítek let zpět,
napadlo by vás, že budeme řešit problémy s vlky za
humny našich vesnic a dokonce na hranicích Prahy?
Škody způsobené vlky každý rok násobně stoupají. Hlavní obětí jsou ovce a kozy, v poslední době
přibývá stržených telat. Mezi nepřímé důsledky přítomnosti vlků patří například ztížená plemenářské
práce, trápení zvířat v důsledku narušení jejich přirozeného každodenního rytmu, snížení užitkovosti
a mnohem vyšší pracnost v chovu zvířat a jejich
ochraně. Už tak okrajový segment zemědělství dostává s přispěním státu další ránu. Je třeba si uvědomit, že vlci nelikvidují ve volné přírodě jen nemocná a slabá lesní a polní zvířata, ale i zvířata zdravá
a jiné chráněné živočichy. Vlci při vniknutí do stáda zabíjejí zvířata nejen
pro obživu, ale také z přemíry emocí z lovu, pro zábavu a jako učební
pomůcku pro mladé členy smečky.
Ochránci vlků se snaží najít pro jejich nedotknutelnost argumenty. Některé hraničí s mizantropií (vlci tady byli dříve než lidé, lidé patří do
měst a vlci na venkov, člověk je nepřítel přírody a měl by vyhynout),
sofistikovanější argumenty se snaží najít na jejich přítomnosti něco pozitivního (vlk je krásné, společenské zvíře, nastolí v přírodě přirozenou
rovnováhu, pomůže nám ochránit lesy před přemnoženou zvěří). Zkušenosti ukazují, že ani tady vlci s jejich ochránci moc nespolupracují. Spíše
naopak. Zvěř se shromažďuje do větších skupin a působí lokálně větší
škody, V našich lesích neskomírá nemocná a slabá zvěř. Myslivci za poslední hospodářský rok do 31. 3. 2020 odlovili 472 371 kusů srstnaté
zvěře, z toho 239 818 kusů divočáků a 103 018 kusů srnčí zvěře. Pro
představu to je 1 295 kusů za jeden den. Kolik vlků by u nás muselo
žít, aby se přiblížili k těmto číslům? Je reálný takový vývoj v nejprůmyslovějším státě v Evropě? Když už nejsou jejich argumenty obhajitelné,
tak s nadhledem řeknou, že ochranu vlků po nás vyžaduje Brusel. A je
po diskusi. Amen.
Vlk není modla, je to obyčejné zvíře, které má velkou životaschopnost
populace. Rozhodně mu nehrozí vyhubení. Nechápu, proč musí být všude. Ať jsou vlci chráněni na území národních parků a třeba vojenských
újezdů. Ale v kulturní krajině se musí regulovat. V současné době můžete při obraně stáda hodit na vlka kámen. Ale nesmíte ho trefit, natož
zranit. Proto jsme kvůli provlčí politice podali žalobu na stát. V současné době je u Ústavního soudu.
Doufám, že se náš stát postaví k této problematice odpovědně a nebudeme muset projít francouzskou zkušeností, kde přes vysoké finanční
náklady každý vlk ročně zabije až 30 ovcí.
Jacques Rouil, francouzský spisovatel a historik napsal „Mám se na
pozoru před společností, která dává přednost vlkovi před pastevcem… “

Zemědělská sekce
 Martin Nejdl svobodný sedlák | člen Strany soukromníků České republiky
Vážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se na vás
jako vedoucí zemědělské sekce Strany soukromníků
České republiky. Současně s tímto úvodem se vám dostává do ruky nový zemědělský program Strany soukromníků České republiky.
Zhruba po dvouměsíční kolektivní práci se nám podařilo dokončit dokument, který vystihuje vize a cíle
současného „selského stavu“ v naší zemi. V deseti základních bodech jsme se snažili pojmenovat problémy,
které nikdo z dnešní politické reprezentace nechce řešit. Jsme si plně vědomi, že jasné vymezení našich cílů
bude vzbuzovat jisté kontroverze a diskuse.

S jistotou vám mohu říci, že jsme na tento třídní boj
dobře připraveni.
Naší hlavní činností v zemědělské sekci bude v současné době snaha náš zemědělský program zpopularizovat a pokusit se vyvolat veřejnou diskusi. A proto
mi dovolte, abych oslovil nejprve vás, členy Strany
soukromníků České republiky a taktéž organizované
sympatizanty. Šiřte prosím náš program mezi zemědělce ve vašem okolí.
Pevně věřím tomu, že po skončení vládních omezení
se nám podaří program prezentovat ve všech regionech České republiky.
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Válka Andreje Babiše
 RNDr. Otto Jarolímek, CSc. VŠ pedagog | podnikatel | člen Strany soukromníků České
republiky
Andrej Babiš a jeho levicová vláda vedou již více než půl roku válku. Opakovaně uvádějí zemi do nouzového stavu
a snaží se přesvědčit národ o tom, že nesmírné materiální a duchovní ztráty, které tím způsobují, jsou nezbytné
pro vítězství nad zákeřným nepřítelem. Podíváme-li se však na celou záležitost racionálně a bez emocí, vypadá
situace zcela jinak.
Nepřítel
Nepřítelem Andreje Babiše je nový typ koronaviru způsobující chorobu
označovanou jako COVID 19. Hlavní rysy epidemiologického chování tohoto
koronaviru nejlépe vyniknou v porovnání s virem, jehož chování je diametrálně odlišné. Vezměme například virus hepatitidy A. Stabilní virus způsobující nikoli sice smrtelnou, ale velmi nepříjemnou chorobu s dlouhodobými
následky, který se přenáší přímým kontaktem a proti němuž je vysoká úroveň obecné imunity napadeného jedince prakticky neúčinná. V takovém případě jsou karanténní opatření vysoce efektivním prostředkem zamezujícím
šíření zmíněné choroby (přesto se v současné době na rozdíl od minulosti
příliš nevyužívají). Babišův koronavirus je naopak nestabilní, přenáší se
vzduchem a nejúčinnější individuální obranou proti němu je vysoká úroveň
obecné imunity. Z tohoto důvodu je jeho působení na napadené jedince
velmi rozdílné a snaha zamezit jeho šíření nějakým karanténními opatřeními připomíná příslovečný „boj s větrnými mlýny“. Jeho epidemiologické
chování je tudíž téměř stejné jako u virů chřipkového typu, vykazuje pouze
výraznější nakažlivost a zřejmě i vyšší odolnost vůči klimatickým změnám.
Působení na člověka
Z hlediska působení zmiňovaného koronaviru na lidský organismus můžeme
obyvatelstvo rozdělit do následujících čtyř skupin. První skupiny osob s velmi vysokou úrovní obecné imunity se tato epidemie vůbec netýká. I když
přijdou do kontaktu se zmiňovaným virem, ten se v jejich organismu neuchytí a při případném testování budou vždy negativní. U zbývajících třech
skupin se vir uchytí, tj. při testování budou pozitivní, rozdílný je však průběh
jejich „onemocnění“. U osob s dobrou imunitou, tj. u druhé skupiny, probíhá
latentně nebo téměř latentně, u osob s imunitou průměrnou (třetí skupina)
propukne choroba podobná chřipce, postihující dýchací cesty. Onemocnění
může být nepříjemné, je však řešitelné v rámci domácí léčby. Teprve u čtvrté
skupiny (osoby se sníženou imunitou) propuká vážné plicní onemocnění
vyžadující hospitalizaci, které může v nejtěžších případech končit smrtí. Rizikovými faktory snižujícími v tomto případě obecnou imunitu jednotlivce
jsou především veškeré chronické choroby dýchacího a oběhového aparátu, onkologická onemocnění, cukrovka, různé alergie, nadváha atd. Věk je
v této souvislosti faktorem druhořadým. Hranice mezi jednotlivými skupinami samozřejmě nejsou nepropustné, velkou roli zde hraje aktuální kondice
daného jednotlivce. Důležité je, že proběhnuvší onemocnění (i v latentní
formě) vyvolává u napadeného organismu specifickou imunitu, přetrvávající
zřejmě po dobu několika měsíců.
Co dělat
Nejdůležitější individuální zbraní proti Babišovu koronaviru je vysoká úroveň obecné imunity. Ta je do určité míry dána geneticky, podpořit ji můžeme
především zdravým životním stylem, tj. vyváženou stravou bohatou na vitaminy a potřebné minerální látky, dostatkem spánku a pohybem na čerstvém
vzduchu. Velmi důležitým faktorem pro upevnění individuální obecné imunity je psychická pohoda. Převážná většina populace však nemá dostatečně
vysokou úroveň obecné imunity (tj. nepatří do první skupiny), a proto se v ní
tento silně nakažlivý virus šíří. Jedinou účinnou zbraní proti tomuto šíření je
vznik tzv. kolektivní imunity. Získá-li podstatná část populace (cca 20 – 30
%) specifickou imunitu (viz výše), přestane virus nacházet vhodné hostitele
a jeho aktivita se postupně utlumí. Před kontaktem s koronavirem je tudíž
nutno chránit především osoby ze čtvrté skupiny, pro něž může mít takový

kontakt fatální následky. Pro osoby z druhé a částečně i třetí skupiny je
naopak takový kontakt prospěšný, jedině tak mohou získat specifickou imunitu, jedině tak může vzniknout zmiňovaná kolektivní imunita.
Co by měl dělat stát
Státem řízené zdravotnictví musí být materiálně i personálně připraveno
na léčbu pacientů s těžkým průběhem nemoci COVID 19. Samozřejmostí
je dostatek dýchacích přístrojů, ochranných pomůcek atd., vhodné by bylo
soustřeďování těchto pacientů do izolovaných zařízení, jejichž personál by
nepřicházel do styku s provozem jiných zdravotnických objektů. Karanténní opatření mají kromě zdravotnických zařízení smysl pouze u areálů soustřeďujících větší počet osob ze čtvrté skupiny (domovy důchodců, ústavy
sociální péče...). Karanténním opatřením a pravidelnému testování by měli
být podrobeni všichni klienti i zaměstnanci těchto institucí. U osob ze čtvrté
skupiny žijících mimo tato zařízení jde o věc jejich individuálního rozhodnutí.
Každý by měl být schopen vyhodnotit úroveň své obecné imunity a podle
toho omezovat či neomezovat svoje společenské kontakty. Stát může těmto
občanům pomoci různými kompenzacemi (příspěvky zaměstnavatelům na
zavádění systému home office, nárok na individuální studijní plány, náhrada
50 % mzdy v případech, kdy neexistuje jiné řešení než přerušení pracovní činnosti). Plošná karanténní opatření jsou nesmyslná a v drtivé většině
případů kontraproduktivní, neboť blokují šíření viru mezi osobami z druhé
a třetí skupiny a tím zabraňují vzniku kolektivní imunity. V úvahu mohou
přicházet pouze přesně cílená krátkodobá nebo lokální opatření tlumící lavinovité šíření epidemie. K těm patří např. dočasný zákaz soustřeďování více
než 200 osob na omezeném prostoru (hudební festivaly, různé koncerty
a divadelní představení, přítomnost diváků na akcích vrcholového sportu
atd.).
Statistické údaje
Statistická data jsou hmota tvárná a jejich vhodným zpracováním lze podpořit prakticky jakoukoli hypotézu a jakýkoli záměr. Zpracování údajů o šíření koronaviru a jejich prezentace však v tomto směru překonává všechny
dosavadní mediální manipulace. Základním prezentovaným údajem je počet
pozitivně testovaných, tzv. „nakažených“, a jeho časový vývoj, z něhož koronaviroví manipulátoři vypočítávají reprodukční koeficient, kterým následně straší veřejnost. Počet „nakažených“ je přitom údaj, který neříká vůbec
nic. Pominu případy, kdy jako pozitivně testované jsou prezentovány osoby,
které vůbec testovány nebyly, neboť tyto případy, alespoň doufám, nejsou
statisticky významné. Mnohem důležitější je skutečnost, že prezentovaný
počet „nakažených“ je úměrný počtu testovaných. „Nakažených“ je samozřejmě podstatně více, osoby s latentním či lehčím průběhem onemocnění
se však v žádných statistikách neobjeví, nejsou-li z nějakého jiného důvodu
podrobeny testování. Je tudíž zřejmé, že čím více budeme testovat, tím
více bude „nakažených“. Největší mystifikací je však interpretace tohoto
pseudostatistického údaje, který sám o sobě nepředstavuje žádnou alarmující skutečnost. Naopak naznačuje nám průběh postupného promořování
(tj. v podstatě přirozeného „očkování“) obyvatelstva, které je nezbytnou
podmínkou pro vznik kolektivní imunity. Jediným statistickým údajem, který
je nutno sledovat a seriózně vyhodnocovat, je počet vážných průběhů onemocnění COVID 19, vyžadujících hospitalizaci. Zde má smysl hledat původ
nákazy a v případě hromadných ohnisek se snažit o odstranění příčin (viz
stať Co by měl dělat stát).
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Opatření nesmyslná a kontraproduktivní
Všechna akceptovatelná administrativní opatření týkající se šíření nového
typu koronaviru byla zmíněna ve stati Co by měl dělat stát. Všechna ostatní
jsou zjevné nesmysly, přičemž některá z nich působí přímo kontraproduktivně, neboť kromě ohromných materiálních i duchovních ztrát jsou i příčinou
snižování úrovně obecné imunity obyvatelstva. Není nutno komentovat nesmysly typu zákaz nedělního a večerního prodeje, v jehož důsledku se zá-

kazníci v prodejnách více zkoncentrují v ostatních dnech a denních dobách,
či zákaz nočního vycházení, tj. v době, kdy je koncentrace osob ve veřejném
prostoru zcela zanedbatelná. Ty vzbuzují především úsměv nad stupiditou
jejich navrhovatelů. Nejnesmyslnější a zároveň nejnebezpečnější kroky byly
podniknuty ve sférách živnostenského podnikání, školství a amatérského
sportu.

Pokračování příště

Normalizace v roce 2021
 Jiří Hojgr místopředseda Strany soukromníků České republiky | předseda
v Královéhradeckém kraji
Nepřipomíná Vám to i mnoha dalším lidem něco, co jsme již jednou prožili? Konkrétně období normalizace v 70.
letech minulého století? V modernizované podobě, ale s hořkou příchutí?
Premiérem je soudně uznaný estébák. Vláda je podporována a, dá se říci v koalici s, KSČM, je pokračovatelkou KSČ. Na ministerské pozice, vyšší místa, ředitele státních institucí jsou dosazováni „odborníci“, jejichž prioritní kvalifikací je
členství v hnutí ANO. Nebo minimálně nejvyšší možná loajalita bez vlastního názoru, ale s maximální oddaností premiérovi a jeho osobnímu prospěchu. Ti jsou
potom prezentováni jako „za ANO“. Na státní vyznamenání, udělovaná prezidentem, o jehož zdravotní i duševní schopnosti vykonávat prezidentský mandát
pochybuje značná (řekl bych více než 60%) část veřejnosti, jsou navrhováni lidé
či spíše loutky plnící jen své povinnosti, a hlavně plnící premiérovy požadavky
a úkoly, které nám potom tento velký vůdce může prezentovat jako výsledky
své vynikající práce. To na rozdíl od skutečných a nelichotivých výsledků, které
na nás dopadají. Stačí si připomenout deficitní rozpočty ČR a jejich dopad pro
budoucnost, výsledky této vlády v letech prosperity, investice a jejich realizace
mj. ve výstavbě dálnic, digitalizace a odbyrokratizování státní správy a v poslední době chaotické, nesystémové nezvládání pandemie. To vidíme stále zřetelně
a v jasných konturách, když se podíváme na zajištění ochranných prostředků,
chaos a nesmyslnost v jednotlivých krocích podnikaných vládou. Neexistující očkovací strategii, kterou, pokud jde o občany, řeší úspěšně jednotlivé kraje a na
vládu se raději nespoléhají. A nakonec ve velkohubě premiérem vychvalovaném,
ale s celou řadou výpadků a nefunkčností se potýkajícím systému očkování. A to
včetně nezajištění prostředků pro očkování jako stříkaček a jehel.
Dalším výsledkem činnosti premiéra, vlády a „odborníků“ je normalizačnímu
období odpovídající zcela cílená likvidace soukromého podnikání v České republice. Nesmyslné a nevěrohodnými důkazy rádoby obhajované omezování nejrůznějších oblastí soukromého podnikání. Menší a malé obchody soukromníků jsou
uzavírány, zatímco velké řetězce zůstávají otevřené. Vždyť ve velkém odebírají
a prodávají produkty premiérem (ne)vlastněného Agrofertu. Květinářství, kde
(ne)premiérův Agrofert podniká, mohou být otevřena, na rozdíl od prodejen
dětského oblečení a obuvi. Tyto menší a malé obchody by jistě zajistili potřebná
hygienická opatření zodpovědněji než plné hypermarkety. Data o virovém šíření
v menších a malých provozovnách, ale i restauracích nejsou, nebo spíše nemají

být veřejnosti známá. A jsou možné další a další příklady. Jsme oddanými
a poslušnými ministry přesvědčováni o „velkolepých“ dotačních programech,
ale ne již o výsledcích dostupnosti a reálné možnosti obdržení těchto dotací
a skutečné výši poskytnutí. Cíle jsou v tomto případě tři. Prvním je likvidace soukromého podnikání, pod zástěrkou „starostlivosti a vstřícnosti vlády“,
druhým cílem je rozdělování společnosti a dehonestace soukromníků a živnostníků. A tím třetím je v nastávajícím období kupování si voličů a předvolební kampaň, kterou neplatí hnutí ANO vlastněné premiérem, ale my všichni.
A v duchu populismu to vše je patřičně medializováno premiérem (ne)vlastněnými médii, nebo veřejnoprávními médií podléhajícími řízení jeho hnutím nominovanými a „většinově“ zvolenými zástupci v radách veřejnoprávních médií.
Tak jak jsme v normalizačních rocích byli informováni Rudým právem, Mladou
frontu, Zemědělskými novinami, Československou televizí apod. Stejně jako
tato dříve, tak také výše uvedená média v současnosti uráží, napadají a jinak
dehonestují ty osoby a iniciativy občanů, které nesdílí názor premiéra, jeho
ministrů a „odborníků“. Premiér a majitel hnutí ANO potom až vulgárně uráží
lídry jiných politických stran při svých exhibicích ve sněmovně, stejně jako při
svých vystoupeních v médiích, kdy musí být pouze sám, nesmí mít oponenta.
A to, i když mnohé jeho projevy připomínají proslulý projev soudruha Jakeše
na Červeném Hrádku
A vrchol arogance moci, takové arogance, jaké jsme byli svědky za normalizace za podpory StB a „uvědomělých občanů“ donášejících orgánům VB,
dnes policie, byl premiérův (agenta StB) apel v souvislosti s výročím činu
Jana Palacha. Jak již bylo napsáno: Jeho „apel“ je proto třeba chápat jen jako
posměšné „Koukněte, co si můžu dovolit“.
Nebuďme proto apatičtí, nepropadejme skepsi, skoncujme s pokusem o normalizaci naší společnosti. Buďme u nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny zodpovědnými a ne „uvědomělými“ občany. Dejme zcela jasně najevo,
že nechceme společnost ovládanou sebestředným oligarchou pouze k jeho
osobnímu prospěchu na úkor téměř 70 procent obyvatel.
Pojďme proto v říjnových volbách jasně projevit, že normalizaci nechceme!

Naslibovali jste hory doly a nic. Lžete, řeči o lítosti si
odpusťte, píše Maláčové majitelka restaurace
Vláda se neustále prezentuje tím, jak pomáhá podnikatelům, které zasáhla opatření, spojená s koronavirovou
pandemií.

www.facebook.com/soukromnici www.soukromnici.cz
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

8

Chlubila se i Jana Maláčová, která na sociálních sítích vyzdvihovala, jak její
ministerstvo přes podpůrné programy vyplácí náhrady zoufalým živnostníkům.
Zřejmě nečekala, že zareaguje i někdo, koho zavřená provozovna dostala do
kritické situace, a popíše, jak se věci mají ve skutečnosti.
To se ovšem stalo ve chvíli, kdy na Facebook napsala Jana Šťastná. Majitelka
známé pražské restaurace U Zpěváčků pěkně od plic Maláčové řekla, co má na
srdci. Rozhodně se nejednalo o slova díků. „Zavřeli jste mi restauraci. Na jaře
naslibovali hory doly, skutek utek,“ píše podnikatelka.
„Nájem 106 000 korun, zaměstnanci, spousta vyhozeného jídla, protože jste
zavřeli ze dne na den bez varování. V létě jste mi dali slevu na odvodech, tou
dobou jsem byla už cca 500 000 v minusu. Zpozdila jsem se s platbou odvodů,
protože jsem na to prostě neměla. Nekradu, musela jsem si opět půjčit, což není
hned,“ vzpomíná Šťastná.
Brzy ovšem přišla další rána. „Na podzim, pěkně po volbách, jste mi opět zavřeli

provoz, což je jediná moje možnost obživy, a zároveň poslali složenku na skoro
50 000,- plus penále,“ píše majitelka restaurace. „Psala jsem Vám dopis, kde
jsem popisovala svou situaci. Ani jste se neobtěžovala si dopis přečíst. Nějaká
Vaše podržtaška mi odpověděl – je nám líto, zaplaťte. Zažádejte o splátkový
kalendář, pak ale už nedostanete ani korunu, protože dlužníci nemají nárok na
nic. Asi jsem měla jít vykrást banku, nebo nevím,“ dodává s tím, že ani další
informace ministryně práce a sociálních věcí nekorespondují se skutečností.
„V televizi jste tvrdila, že se jedná o jedince, maximálně desítky firem. Jenom
moje referentka má takových firem přes 200! Těch referentek je tam přesně
tolik, kolik má abeceda písmen. A to je pouze jeden úřad! Takhle Vy lžete! Tyhle
kecy o lítosti si nechte pro sebe. Laskavě!“ ukončila svůj vzkaz Jana Šťastná.
Ze situace je skutečně nešťastná, navíc jí vadí, že politici překrucují pravdu. „Oni
říkají, jak nám pomáhají, přitom opak je pravdou,“ řekla podnikatelka deníku
FORUM 24.

ZEMĚDĚLSKÝ PROGRAM
STRANY SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
leden 2021

Sedláci a živnostníci k sobě mají blízko nejen proto, že jejich častá obchodní spolupráce je výhodná pro obě strany. To už v dávné minulosti pochopili i naši političtí předkové. Uvědomili si, že jako trvalá menšina ve společnosti
musí hájit své zájmy i politicky jak v obci, městě, kraji, tak i v parlamentu, senátu a vládě prostřednictvím svých
zvolených zástupců.
Za 1. republiky velmi silná Švehlova Agrární strana velmi úzce spolupracovala
s Najmanovou Československou stranou živnostensko-obchodnickou středostavovskou na všech úrovních a dokonce 2x v letech 1918–1938 byli politicky organizovaní sedláci a živnostníci členy koaličních vlád a měli své ministry.
Vzhledem k tomu, že do Strany soukromníků České republiky vstupuje čím dále
tím více majitelů rodinných farem, rozhodli jsme se ve spolupráci s jejich představiteli připravit a následně důrazně prosazovat politický program, který je
bude chránit před ničivou rozpínavostí zemědělských oligarchů.

ODBORNÁ SKUPINA
Seznam členů skupiny, kteří se podíleli na přípravě programu:
Ing. Jarmila Smotlachová
farmářka, starostka obce Hlavenec, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova
ve Středočeském kraji, krajská zastupitelka ve Středočeském kraji za Stranu
soukromníků České republiky
Hlavenec, okr. Praha-východ, Středočeský kraj
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Ing. Radek Smotlacha
farmář, místopředseda Zelinářské unie Čech a Moravy
Hlavenec, okr. Praha-východ, Středočeský kraj
Martin Nejdl
svobodný sedlák, chovatel plemenného skotu, člen Rady plemenné knihy Aberdeen Angus, člen Asociace soukromého zemědělství ČR
Zbyslav, okr. Klatovy, Plzeňský kraj
Ing. František Tomášek
sedlák, spoluautor Zákona o půdě 3T – restituce zemědělské půdy a ukradeného zemědělského majetku
Kunčice, okr. Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Ing. Veronika Vrecionová
poslankyně Evropského parlamentu, členka Výboru pro zemědělství a rozvoj
venkova, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR, konzultantka Strany
soukromníků České republiky v záležitostech Evropského parlamentu
Přezletice, okr. Praha-východ, Středočeský kraj
Josef Valihrach st.
vinař, předseda Asociace nezávislých vinařů ČR, trojnásobný Vinař České republiky, člen Asociace soukromého zemědělství ČR
Krumvíř, okr. Břeclav, Jihomoravský kraj
Josef Valihrach ml.
vinař, mezinárodní porotce vín, člen Asociace nezávislých vinařů ČR, člen Asociace soukromého zemědělství ČR
Krumvíř, okr. Břeclav, Jihomoravský kraj
Iveta Churavá
majitelka farmářských obchodů Liduška v Plzni
Zruč-Senec, okr. Plzeň-sever, Plzeňský kraj
Ing. Vladimír Švígler
podnikatel, majitel lesa
Plzeň, Plzeňský kraj
Ing. Michal Dvouletý, MBA
ředitel společnosti, člen Předsednictva strany, zastupitel v Uherském Hradišti,
krajský zastupitel
ve Zlínském kraji za Stranu soukromníků České republiky
Uherské Hradiště, okr. Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Rudolf Baránek
pověřený vedením Odborné skupiny Strany soukromníků České republiky
MOTTO
Vnímáme sedláka jako člověka, jehož hlavním úkolem není jen zemědělská produkce, ale i péče o krajinu a venkov jako takový.
VIZE
Voda, pole, louky, lesy a spokojení lidé, to jsou základní atributy venkova. Venkov je srdcem naší země a pravidelně tepe v rytmu dějin, které mu leckdy uštědřily nejednu ránu. Ale venkované se vždy dokázali vzchopit a pomáhat nejen
sami sobě, ale i druhým. Kolikrát bylo v minulosti lidem zle a hledali pomoc
právě na vesnici. A to platí stále, i dnes na venkově nalézáme obživu, odpočinek
a otevřenou náruč blahodárné krajiny. Hledáme ztracenou rovnováhu mezi našimi životy a přírodou, hledáme ukradený vztah k hlavnímu zdroji naší obživy –
k půdě. Obracíme se do minulosti, abychom našli své kořeny a svoji budoucnost.
A klademe si otázku. Jak dlouho bude ještě náš venkov takový, jaký ho máme
uchovaný ve vzpomínkách? Kolik roků nám zbývá, než úplně zmizí z přírody
poslední remízky, pole a louky lemované alejemi, smíšené lesy, rybníky, tůně
a mokřady? Už nyní vnímáme krajinu méně rozmanitou, ukradenou pro průmyslové zemědělství!
Pojďme se zamyslet, co vše by bylo dobré, a hlavně nutné udělat, abychom se
opět vrátili k podstatě venkovského života, ke spokojenosti obyvatel venkova,
k radosti z pestré krajiny. Budoucnost zemědělství vidíme v rodinných farmách.
Půda, která má dobrého hospodáře, je darem pro další generace.

BODY PROGRAMU
1) Konstatujeme, že chceme živý venkov nejen pro zemědělské hospodaření,
místní řemesla a živnosti, ale i jako příjemné místo aktivního odpočinku pro lidi
z měst. Fungující venkov je v našich představách také rozmanitý společenský
život, rozvoj spolkových činností, udržování historických tradic, životaschopné
místní školství a zdravotnictví, stejně jako dostatečná síť služeb pro obyvatele.
2) Správné hospodaření s půdou je klíčové i pro udržení vody v krajině. Odůvodnění: Pokud budeme do půdy navracet živou (organickou) hmotu, živá bude
i naše krajina.
3) Budeme důrazně prosazovat zastropování dotací na plochu obhospodařované půdy max. do 500 ha. Odůvodnění: Současná platná legislativa pro tento
druh dotací umožňuje odčerpání rozhodujícího procenta finančních prostředků
několika desítkami zemědělských oligarchů, kteří v mnoha případech „hospodaří“ i na půdě, která jim nepatří. Toto jim umožňuje to, že v současnosti mají
většinu v parlamentu a mocensky ovládají ministerstvo zemědělství a příslušné
úřady. Nadějí pro budoucnost je to, že o výše uvedeném je možno rozhodnou ve
vládě a parlamentu České republiky bez ohledu na usnesení orgánů Evropské
unie.
4) Budeme důrazně prosazovat, aby příjemcem dotací mohl být pouze ten subjekt, který doloží právní důvod k užívání půdy. Odůvodnění: Nelze se dále spoléhat na čestná prohlášení nečestných lidí.
5) V rámci Programu rozvoje venkova budeme důrazně prosazovat, aby se tento důležitý program vrátil do podoby, kdy bude dostupný pro malé a střední
sedláky, poskytoval jim metodickou pomoc a žádosti (projekty) byly možné maximálně do výše 5 mil. Kč!
Odůvodnění: Dotace určené pro malé a střední podniky ve skutečnosti čerpají
velké společnosti. Dotace, které měly pomoci malým a středním podnikům posílit výzkum, technologický rozvoj a inovace v zemědělství, tak pobíraly velké
podniky, které navíc vykazovaly zisky v řádech stovek milionů korun. Podniky
Olma, Kostelecké uzeniny, Vodňanská drůbež z holdingu Agrofert, Madeta České Budějovice, Zeman maso-uzeniny z Plzně atd. atd. Jen tyto firmy odčerpaly
z Programu rozvoje venkova více jak miliardu korun. Toto vše stojí ve zprávě
Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), kterou úřad zpracoval pro Evropskou unii.
Dále se ve zprávě NKÚ mj. říká, že zásadní chyba je na straně ministerstva zemědělství. Nastavilo pravidla pro poskytování dotací tak, že největšími příjemci
dotací jsou velké podniky. Malí a střední sedláci nemají kapacity na to, aby
zpracovali ohromné studie a dokládali šanony dokumentů. Často si pak vyhodnotí, že podpora státu vlastně nesměřuje k nim. Výše uvedené je mj. ve zprávě
NKÚ pro Evropskou unii podepsané prezidentem NKÚ panem Miloslavem Kalou.
6) Rostlinná výroba
Pěstování plodin na půdě se musí řídit přírodními zákony. Je nutné přitom zohlednit svažitost pozemků, dodržovat střídání plodin, maximálně udržovat vysokou míru návratu organické hmoty do půdy. Je nutné volit pestrou skladbu
plodin při zohlednění klimatických podmínek v jednotlivých regionech České
republiky.
Odůvodnění: Ovoce a zelenina – Naše země díky pořád ještě celkem mírnému
klimatu má neobyčejně příznivé podmínky pro pěstování mnoha druhů ovoce
a zeleniny. Venkovská krajina může být při zastoupení sadů ovoce a zeleninových polí barevná a krásná. Je neštěstím této doby, že soustavně klesá schopnost dodat dostatečné množství tuzemské zeleniny na domácí trh. Více než dvě
třetiny zeleniny se dováží ze zahraničí. Může za to několik faktorů. Základní
je existence mezinárodních maloobchodních řetězců, které přednostně nakoupí
ovoce a zeleninu ze svých domovských zemí, aby tam udržely rovnováhu mezi
nabídkou a poptávkou.
Řetězce zobchodují více než 67 % ovoce a zeleniny a jejich marže rostou často
nad 75 % proti nákupu. Všechny obchodní řetězce působící v České republice
mají zahraničního majitele! Dalším faktorem je neexistence zpracovatelských
kapacit. Konzervárny, mrazírny, sušárny a další se vytratily po převzetí zahraničními vlastníky. Řešením je podpora decentralizovaného místního zpracování
přímo v místě, kde zelenina a ovoce vyrostlo. V bezprostředně sousedících zemích existuje tichá, ale účinná podpora zaměstnávání pracovníků při sezónních
pracích v zahradnických oborech. Neplatí se sociální pojištění v Polsku a Německu. Polsko má paušální minimální nebo žádnou daň z příjmu, nepatrné zdravotní
pojištění jako odměnu za to, že živnostníci po státu nic nepožadují. Nejsme

www.facebook.com/soukromnici www.soukromnici.cz
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

10

proti dovozu exotických druhů ovoce a teplomilné zeleniny v době, kdy ji u nás
nemůžeme mít, ale podpořme místní i drobné výrobce, ať nedovážíme druhy, pro
které jsou u nás téměř optimální podmínky.
Každý kraj naší země může být krásný díky pestré skladbě pěstovaných plodin
– nejen Litoměřicko je „Zahradou Čech“.
Ovocnářství
Budeme podporovat obnovu ovocných sadů včetně výsadby nových. Jde nám
o tradiční ovocné druhy mírného pásma historicky pěstovaných na území Čech,
Moravy a Slezska.
Tradiční polní plodiny
je žádoucí vrátit se k častějšímu pěstování plodin typických pro naši krajinu.
Tradičně se u nás na velmi vysoké úrovni může pěstovat chmel, mák, kmín, len.
Jejich porosty jsou ozdobou a vítaným zpestřením krajiny.
Vinařství a vinohradnictví
Našim cílem je vytvoření podmínek vhodných pro rozvoj a udržení tradičního
pojetí vinařství. Nepodpora plníren bez ohledu na původ suroviny.
Nezávislé vinařství je rodinné stříbro České republiky. Dnes již úspěšné v celosvětovém měřítku. Zasadíme se tedy o narovnání situace vzniklé po novelizaci
vinařského zákona. Vinařství je důležité pro krajinotvorbu, generuje příležitosti
v oblasti cestovního ruchu a podporuje lokální ekonomiku.
Současné vinařství se jako jedno z mála odvětví dokázalo reformovat a v současné době může být významným prvkem ekonomického rozvoje ČR. Za dobu
třiceti let prošlo výraznou proměnou a jeho dnešní stav odráží, navzdory mnoha administrativním komplikacím, obrovskou práci mnoha vinařů i obchodníků
s vínem.
Dnešní doba však tvrdě zasáhla právě malé a střední podniky, které nemají ve
státní správě takové zastání, jako jiné zájmové skupiny.
Nutné jsou změny v zákonu o vinařství a vinohradnictví
Obecným cílem musí být snížení, zprůhlednění a zjednodušení administrativní
a finanční náročnosti.
Zákon by měl být koncipován tak, aby vinařům a vinohradníkům byl nápomocen
v jejich činnosti, a ne aby byl překážkou. Cílem je také zamezit v současné době
častým nekoncepčním a účelovým změnám a novelizacím zákona a prováděcích
vyhlášek.
Mezi hlavní priority patří zejména:
Definování pojmu Vinařství jako subjektu, který vyrábí víno za svých hroznů,
případně z hroznů původem z České republiky. Název „Vinařství“ nelze užívat
u subjektů, které pouze prodávají, či plní cizí vína
Zjednodušit evidenci skladových zásob vína, zrušit výkazy o produkci vína
a zásobách vína a nahradit je jedním jednoznačným a smysluplným hlášením
výrobce, ukončit odvody do VF, zrušit prohlášení o nákupech
Prosadit koncepční řešení problematiky dovozu vína, nikoliv zavádět další
hlášení a povinnosti; dle našeho názoru je v největší míře možné těmto nešvarům zamezit odhalováním „černých“ dovozů kontrolou již registrovaných importérů s platným povolením k dovozu (Celní správa)
Změnit zákonné předpisy pro označování vín (země původu musí být jasně
vyznačena na hlavní části etikety)
Kontrola podpory českého a moravského vinařství
Strana soukromníků České republiky zásadně nesouhlasí se zavedenými postupy vycházejícími z principů klientelismu při udělování podpor na marketing
vína. Současná situace je neúnosná a ve svém důsledku poškozuje vnímání
našeho vinařství. Vinařský fond v současné formě již ztratil smysl a je třeba ho
transformovat. Bez této transformace je Strana soukromníků České republiky
připravena prosazovat ukončení činnosti fondu.
Navrhujeme tři možné způsoby realizace podpory:
Změnit systém vyplácení podpor marketingu vína a vinařský fond transformovat na čistě státní fond podobného typu jako je SZIF. Úkolem fondu bude nejen
přerozdělování prostředků na jednotlivé projekty, ale také aktivní získávání finančních prostředků od EU a dalších možných podporovatelů.
Podporu realizovat přímo přes státní fond SZIF. Standardizovat postup vyplácení podpor, dle kterého budou hodnoceny všechny projekty, včetně těch celorepublikových, jako je například kampaň svatomartinské, růžové a podobně.
Standardizovat podporu vinařských spolků a uskupení.
Vinařský fond založit na dobrovolném principu. Každý subjekt se na základě

vlastního uvážení zapojí do projektu VF. Čerpání podpor pak bude umožněno
pouze přispěvatelům. Velká část nezávislých vinařů nečeká na pomoc státu.
Čas a prostředky ušetřené zamezením byrokracie a odvodů do VF investuje do
rozvoje opravdových hodnot.
Implementace legislativy a strategií EU v souladu s realitou
Souboj o finální podobu nové Společné zemědělské politiky, EU Green Deal
a strategie Farm to Fork, stejně jako zavedení „nutritional labels“ je nutné monitorovat a hledat vhodné řešení.
Pokračování dobré spolupráce s vybranými českými europoslanci a Konfederací evropských nezávislých vinařů - CEVI
7) Živočišná výroba
Hospodářská zvířata není možné vnímat pouze jako součást průmyslové produkce potravin. Jsme přesvědčeni, že základem zdravé potraviny je zdravé
zvíře chované v adekvátních podmínkách s dostatečným životním prostorem
a přirozeným prostředím pro daného jedince. Chceme podpořit české chovatelství, které má v České republice dlouholetou tradici. Naším cílem je podpořit malé a střední sedláky v produkci hospodářských zvířat a živočišných
produktů, které jsou na našem trhu dlouhodobě poptávaná a musí se dovážet.
Chov prasat: Chceme výrazně podpořit národními dotacemi menší chovy prasat!
Odůvodnění: V České republice vyprodukujeme zhruba 50 % vepřového masa
než je reálná poptávka na českém trhu. Vepřové maso dovážíme z Německa,
Španělska a Polska. Určujícím kritériem je cena. V již zmíněných zemích je
produkce vepřového masa výrazně zadotovaná
z národních dotací. Naším cílem je toto znevýhodnění domácích chovatelů
napravit a výrazně podpořit české, moravské a slezské chovatele prasat.
Chov skotu: Podpoříme dovoz nového genetického materiálu.
Odůvodnění: Česká republika je dlouhodobým vývozcem mléka, hovězího
masa, plemenného materiálu. Ve srovnání se zeměmi V4 je Česká republika nejvyspělejší jak z hlediska dojného, tak masného skotu. Přesto se nám
současné trendy ve šlechtitelství vzdalují. Naším cílem je proto vyvážet hotové výrobky (maso, mléko) anebo plemenný materiál s vysokou přidanou
hodnotou.
Je pro nás zcela zásadní sledovat světové trendy ve šlechtění a podle toho
naše chovy zlepšovat novým genetickým materiálem.
Chov drůbeže: Budeme podporovat menší chovy drůbeže s větším důrazem
na pohodu zvířat.
Odůvodnění: Chov drůbeže je dnes převážně provozován ve stájích. Nejmodernější technologie umožňují vysoké produkční výsledky. Důležitým faktorem
kvality potravin je, za jakých podmínek a v jakém čase zvíře vyroste. Proto je
pro nás zcela zásadní podpořit menší chovy, kde je kladen důraz na maximální
pohodu zvířat.
Chov ovcí a koz: Vytvoříme jasná pravidla pro regulaci predátorů v naší krajině
mimo národní parky.
Odůvodnění: Jedno z citlivých témat naší krajiny je návrat vlka do volné přírody. Podhorské oblasti (LFA) jsou mnohdy udržovány jen díky chovům ovcí
a koz. Prosadíme vytvoření pravidel, která budou stanovovat jasný rámec pro
výskyt predátorů mimo národní parky, a zajistíme rychlé a
spravedlivé proplácení případných vzniklých škod chovatelů ovcí a koz.
Včelařství
Již několik desítek let se v našem včelařství používají ve velkém pesticidy
a ekonomický profit má převahu nad zdravým rozumem. Čeká nás v budoucnu
veliká výzva. A to je zdravotní stav našich včelstev, který jak všichni dobře víme, není dobrý. Budoucnost chovu včel vidíme v kvalitní šlechtitelské
práci a ne v neustálém preventivním zaléčování. Pro nás i pro naši krajinu
a produkci potravin je chov včel zcela zásadní. Budeme výrazně podporovat
chovy a šlechtitele, kde se daří chovat včely s větší odolností vůči „civilizačním
chorobám“včelstev
Chov ryb
Chov ryb v České republice má dlouholetou tradici a české rybníky jsou ozdobou naší krajiny. Problémy, které již několik let trápí naše rybáře, je výskyt invazivních druhů predátorů např. norka amerického. Dalším velkým problémem
je také kormorán, který každoročně působí mnohamilionové škody. Chceme
zásadně podpořit ucelenou koncepci pro regulaci těchto predátorů a jasně
vymezit rámec predátorům, kteří jsou státem mnohdy bezmezně chráněni.
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Vždy budeme mít v úctě soukromé vlastnictví, ale budeme zároveň prosazovat řešení, která jsou citlivá pro naši krajinu.
8) Lesnictví z pohledu soukromých vlastníků lesa
Budeme prosazovat, aby i malí vlastníci lesů byli ochráněni proti nečinnosti
majitelů sousedních pozemků, byli v rovnoprávném postavení vůči myslivecké lobby a aby měli i oni šanci získat dotace z dotačního Programu rozvoje
venkova.
Odůvodnění: Nečinnost majitelů sousedních lesních pozemků má často za
následek devastaci lesních porostů hospodářů, kteří se o své lesy vzorně starají. Není možné akceptovat devastaci soukromého majetku cizím zaviněním.
Přemnožená zvěř páchá na lesních majetcích rozsáhlé škody. Stávající legislativa znevýhodňuje majitele lesních porostů oproti subjektům zodpovědných
za stavy zvěře. Tento stav je třeba narovnat. Malí vlastníci lesů musí mít
také reálnou šanci na podporu potřebnou k získání mechanizací z dotačního
Programu rozvoje venkova stejnou jako velké lesnické firmy. Šance na získání
dotace i v lesnictví musí být stejná pro všechny.
Myslivost
Budeme důrazně prosazovat nový zákon o myslivosti. Myslivost nesmí být
lidovou zábavou, ale odpovědnou hospodářskou činností, při které nevznikají ostatním škody.
Jako nejlepší možné východisko se proto do budoucna jeví zcela nový
a moderní myslivecký zákon s plným respektem nejen k myslivcům, ale ke
všem zúčastněným subjektům, v jejichž prostoru se myslivecky hospodaří,
tedy k vlastníkům pozemků, zemědělcům a lesníkům. Ačkoli jde o škody na
majetku vlastníků pozemků a také zemědělců či lesníků, nejsou tito reálně
rovnoprávnými účastníky ve sporech s myslivci.
Rizika škod způsobených zvěří a především z hlediska práva nakládání
se svým majetkem, aby byl uživatel honitby povinen umožnit vlastníkům
honebních pozemků výkon práva myslivosti na jejich pozemcích. Společně
chceme změnit chování uživatelů honiteb k volně žijící zvěři i k vlastníkům
honebních pozemků.
Majitelé lesních i zemědělských pozemků musí mít právo a možnost předcházet škodám prostřednictvím vlastního mysliveckého hospodaření. Aby
toto právo nebylo omezováno, je třeba snížit minimální výměry u honiteb
vlastních na 250 ha, a tím umožnit majitelům pozemků hospodařit se zvěří.
Tato změna by umožnila přímý výkon práva myslivosti právě těm vlastníkům, kteří se o hospodaření v krajině aktivně zajímají a jsou zpravidla ve
svém hospodaření na lesních i zemědělských pozemcích nejvíce postihování vznikajícími škodami způsobenými zvěří.
Listina lidských práv a svobod
je součástí ústavního pořádku ČR. Základní právo je právo vlastnické. Nedodržování nejlépe dokumentuje postavení vlastníků lesa.
Nesmí ve svém lese těžit dřevo bez povolení státního úředníka, ten je
vázán hlídat, aby vlastník kácel stromy v těžební zralosti, čili 1x za 80 let.
Musí strpět škůdce. Zejména nepůvodní druhy vysoké zvěře, které
v předjaří tzv. loupou kůru vzrostlých stromů a dřevo je již pouze palivové.
Nepatří mu nic pod povrchem pozemku, ani voda, která naprší.
Nepatří mu houby ani jiné plody, které se na ploše urodí.
Na příkaz báňského úřadu, pokud se pod povrchem nacházejí „vyhrazené nerosty,“ musí do termínu odstranit lesní porost. Pokud tak neučiní, stát
porost odstraní na jeho náklady.
Po vytěžení prostoru (bez uvedení termínu) stát vrátí vlastníkovi prostor
ve stavu tzv. „zabezpečeného porostu“, tj. ve stáří 7 let. Bez odškodnění.
Zvláštní postavení má lesní správa zastupující vlastníka - stát. Zejména
v chování k sousedním vlastníkům podléhají nátlakovým skupinám environmentálních bláznů a populismu vlády. Masivní porušování ústavních práv
generuje katastrofální důsledky.
Kůrovcová kalamita
Lesní porost má obrovskou spotřebu vody. Po předcích jsme zdědili lesy
plné lesních rybníků, mokřadů, které udržovaly speciální vlhké lesní mikroklima, a tak i v největším suchu se udržovaly pásy zdravých porostů, které
vytvářely bariéry lavinovitému šíření kůrovce. V 50. letech min. stol. bolševik nařídil nádrže zničit, prokopal hráze a dna rybníků osázel. Co ponechal
funkční i po 4O letech plundrování, to dorazil demokrat. V roce 2012 jsme
zveřejnili volební program s následujícím požadavkem.
Programové cíle 2013 – pro vzpomínku, ale stále aktuální
„V oblasti vodního hospodářství vypracovat evidenci všech vodních ploch

zničených za dobu socializace jako např. nebeské rybníky v lesích. Následně nařídit státním lesům jejich revitalizaci. Ostatním vlastníkům zajistit
dotace na jejich znovuzřízení jako náhradu za jejich zničení socialistickým
státem.“
Mj. tenkrát dostal na stůl program i Babiš. Udělal nakonec pravý opak.
Státním lesům ČR sebral postupně 30 miliard korun a neobnovil nic. Později, když kalamita propukla a Evropa byla zaplavena přetlakem nabídky kalamitní těžby, tak místo předepsaného vytěžení všech napadených
stromů daly všechny firmy Agrofertu výpověď z těžebních smluv. Lesy ČR
neměly na saturování propadů trhu firmám peníze na podporu.
Zvláštní chování státu jako nejhoršího vlastníka čehokoliv nakonec korunovaly pokusy v podobě stovek hektarů „bezzásahových „ zón, kde stát
nechal namnožit obrovské roje kůrovcových imág, které se po vyrojení
vydaly na okružní cestu po ČR.
Listina práv ČR
„Právo vlastnické lze omezit pouze v míře co nejmenší a to ve veřejném
zájmu, na základě zákona a za náhradu.“ Formulace znamená, že požadavek má kumulativní charakter. Pokud není dodržena i jediná podmínka, je
celý právní akt neplatný a nezákonný.
9) Dostupnost potravin z místní produkce
Podpora prodeje ze dvora, farmářských obchodů a farmářských trhů
V části Ovoce a zelenina tohoto programu je uvedeno, že v obchodních
řetězcích u nás (všechny mají zahraničního vlastníka) se zobchoduje 67
% ovoce a zeleniny z dovozu. Tyto obchodní řetězce nakupují přednostně
ovoce a zeleninu ve svých domovských zemích, aby tam udržely rovnováhu
mezi nabídkou a poptávkou. Ve velmi velkém procentu se proto do České
republiky dováží tisíce tun ovoce a zeleniny, která se po staletích pěstuje
u nás ve velmi dobré kvalitě. Pokud budou mít naši farmáři odbytovou
šanci, jsou schopni vypěstovat potřebné množství s výhodou přirozené
čerstvosti a zralosti oproti zboží z dovozu, převáženého tisíce kilometrů.
Nejsme tak naivní, abychom si mysleli, že je možné v dohledné době „vytlačit“ z trhu veškerou produkci dovážené zeleniny a ovoce. Nezakrýváme
ale, že máme ambice „urvat“ obchodním řetězcům co největší procento
na našem trhu.
K šikovnosti a schopnostem našich farmářů je nutné zrovnoprávnit jejich
podmínky s ostatními konkurenty v EU ze strany státu a odstranit z naší
legislativy zhovadilosti, které jim úřady neuvěřitelně kladou do cesty!!!
Pro dokreslení zkušenosti majitelky farmářských obchodů v Plzni.
„Obchodníky dozoruje SVS (pokud prodávají zvěřinu), KHS, ČZPI, ČOI, FÚ,
ŽÚ, krajský ŽÚ, Správa sociálního zabezpečení, město Plzeň, IBP, celní
úřad atd. Kontrol jsou desítky za rok a kontrolují každý samostatně.“
A někteří kontroloři se chovají jako třídní nepřátelé soukromníků. Je to asi
výchovou v rodině. Pravděpodobně jsme jim 17. listopadu 1989 neudělali
radost.
Pro přehlednost a k zamyšlení
Seznam kontrolních institucí, které mají dnes a denně „za krkem“, farmáři, prodejci ze dvora, majitelé farmářských obchodů a prodejci na farmářských trzích
1)

SVS

Státní veterinární správa

2)

KHS

Krajská hygienická správa

3)

ČZPI

Česká zemědělská a potravinářská inspekce

4)

ČOI

Česká obchodní inspekce

5)

FÚ

Finanční úřad

6)

ŽÚ

Živnostenský úřad

7)

SSZ

Správa sociálního zabezpečení

8)

IBP

Inspektorát bezpečnosti práce

9)

CÚ

Celní úřad

10)

SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

11)

ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

12)

Kontrolní orgány měst a obcí

13)

Udavači z řad vážených spoluobčanů
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Sedláci a živnostníci jsou v moci státních a komunálních úředníků. Úředník pro
nás není partner a rádce, a už vůbec ne služba. Úředník v nás vidí zloděje
a lumpa.
Podpora farmářských obchodů
Na rozdíl od mezinárodních supermarketů, které si svou silou na trhu
vynutí na dodavatelích dlouhé období splatnosti faktur za dodané zboží,
majitel farmářského obchodu musí za zboží zaplatit ihned nebo zítra,
protože malí farmáři nemají finanční rezervy.
Dalším velkým problémem majitelů farmářských obchodů v oblasti cenotvorby je to, že značná část dodavatelů zboží z řad malých místních farmářů není plátcem DPH. Pokud myslíme vážně to, že prodeje ze dvora,
budování farmářských obchodů a nárůst počtu farmářských trhů, je pro
soukromníky, zákazníky i republiku důležité, je nutné prosadit nejméně
následující:
legislativními změnami oslabit moc státní byrokracie
prosadit zařazení zboží od farmářů do nižší sazby DPH (10 %)
prosadit schválení podpory pro zřízení nového farmářského obchodu
či místa pro prodej ze dvora např. formou daňových úlev nebo bezúročných úvěrů
prosazovat zlevnění ceny práce (toto platí pro všechny obory podnikání)
Podpora prodeje ze dvora: Malí farmáři mají jen minimální šanci, že se
za přijatelných podmínek dostanou se svou rostlinnou či živočišnou produkcí do nadnárodních hypermarketů. Jako nejvíce efektivní alternativa
k posílení prodejních možností malých farmářů se proto jeví tzv. prodej
ze dvora, který dává malým farmářům dostatečnou možnost kontroly
kvality vlastní produkce při jejích prodeji koncovému zákazníkovi, vytváří potenciál pro rozvoj doprovodných služeb souvisejících s tzv. zážitkovým nakupováním a v konečném důsledku tedy dosažení nejvyšší možné
přidané hodnoty a ekonomických benefitů.
Rozvoj konceptu prodeje ze dvora však vyžaduje následující opatření:
1. Přijetí legislativních změn, které rozšíří možnost prodeje ze dvora pro
širší spektrum farmářů a zároveň sníží byrokratickou zátěž a rozvolní
podmínky kladené na farmáře využívající prodej ze dvora.
2. Vytvoření podpůrných programů na národní i krajské úrovni, které
budou pomáhat s přímou marketingovou podporou a propagací prodeje

ze dvora jako formy podpory místních farmářů, rozvoje venkova a budování nových trendů v nákupním chování spotřebitelů směřující k posílení
konzumace domácí zemědělské produkce.
3. Vytváření vzdělávacích programů, které budou mít za cíl posílit informovanost spotřebitelů a jejich pozitivní vztah a preferování produkce od
národních/regionálních farmářů včetně implementace těchto aktivit do
vzdělávacího procesu na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ.
Politická podpora farmářských obchodů, prodeje ze dvora a farmářských
trhů
Strana soukromníků České republiky bude usilovat o to, aby všichni starostové, místostarostové i řadoví zastupitelé dnešní i budoucí zvolení za
stavovskou stranu podporovali nejméně v místě působení rozvoj a zlepšování podmínek pro prodej ze dvora, farmářské obchody a farmářské
trhy. To stejné očekáváme od nově zvolených krajských zastupitelů za
naši stranu.
10) Začínající zemědělec
Je nezbytné vytvořit podmínky k možnosti začít podnikat v zemědělství
i těm, kteří nemají finanční zázemí a možnost převzít hospodářství od
předků. Potřebujeme vrátit podnikavé lidi na venkov. Současná očekávaná či probíhající krize celé ekonomiky, případná ztráta pracovních
pozic či zavírání podniků může podnítit žádoucí zájem o obor, který by
měl být stěžejní za každé situace. Podpoříme začátek podnikání pomocí
bezúročných půjček na nákup použité starší techniky a na provozní náklady. Prosadíme daňové prázdniny na prvních pár let, úlevu na sociální
a zdravotní odvody za sezónní pracovníky, dotace přidělujme v maximální míře na prvních několik hektarů. Zjednodušme právní předpisy
pro vlastní zpracování produkce a pro přímý prodej výrobků konečnému
spotřebiteli.
Odůvodnění: Zemědělská veřejnost stárne a není vyřešena generační
obměna. Dotační titul vypsaný MZe v Programu rozvoje venkova s názvem „Mladý začínající zemědělec“ se postupným vývojem stal zcela
nefunkčním. V současné době je už předepsáno tolik omezujících pravidel, že je téměř nemožné je splnit i tomu, kdo vše může zaštítit pomocí
rodinné farmy předků. V České republice je přes 3 miliony vlastníků
zemědělské půdy a majitel by se měl postarat o svůj majetek. Může tak
činit vlastními silami nebo najít zodpovědného pachtýře.

Vážené dámy a pánové, na stranách číslo 19, 20 a 21 tohoto vydání
měsíčníku Soukromník máte k dispozici přihlášku k členství ve Straně
soukromníků České republiky, dále přihlášku pro organizované
sympatizanty a také registrační list člena nebo sympatizanta
obchodní a ekonomické sekce strany. Každý ze tří dokumentu
obsahuje podrobné vysvětlení. Děkujeme za váš zájem.


Rudolf Baránek
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inzerce

Získejte čas a energii
pro své podnikání
v této nelehké situaci
VY
se věnujte své firmě, jejím produktům
a dalšímu vývoji.

MY
se postaráme o vše ostatní, co vám
k tomu bere prostor.

Jsme tým odborníků, který už od roku 2012 pomáhá
nejen podnikatelům v jejich dalším rozvoji.
PRÁVNÍ
SLUŽBY

ÚČETNICTVÍ
A MZDY

- starejte se o byznys a
my se postaráme o vás
- profesionalita, odbornost
a lidský přístup
- reakce nejpozději
do 24 hodin

- zakládáme si na
profesionálním
přístupu a jsme připraveni
vám dodat ten nejkvalitnější
servis

DOTACE

VAŠE
FIRMA

- v získávání dotací patříme
mezi nejúspěšnější v ČR
- s dotacemi pomáháme už
od roku 2012
- rádi s vámi zkonzultujeme,
jaké dotace mohou pomoct
v rozvoji i vaší firmě

- náš tým zahrnuje řadu
expertů se zkušenostmi
z významných tuzemských i
nadnárodních
poradenských
společností

AUDITORSKÉ
SLUŽBY

POJIŠTĚNÍ
- ušetříme vaše náklady
- zlepšíme parametry
vašeho pojištění
- vyřešíme za vás škody
- služby jsou pro
vás zdarma

DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ

- u nás máte garanci, že
audit je vždy proveden
zkušeným auditorem

Věnujte se tomu, co vás živí a baví. Vše ostatní nechte na nás.

Kontaktujte nás
800 151 111
info@grantex.cz
GX_A4_inzerce.indd 1

10.6.2020 18:41:20
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inzerce

www.modra-vlna.cz

partner na kterého je spolehnu
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PŘIHLÁŠKA – číslo ……….
Člen Strany soukromníků České republiky
Jméno
Datum narození
Místo narození
Druh podnikání, povolání
Telefonní kontakt

•
•
•
•
•
•
•

Příjmení
Bydliště
Okres
Kraj
E-mail

Titul

Podpisem této přihlášky k členství prohlašuji, že:
jsem se seznámil se stanovami Strany soukromníků České republiky;
nejsem členem jiné politické strany nebo hnutí;
nebyl jsem členem ani spolupracovníkem StB;
jsem si vědom, že členství ve Straně soukromníků České republiky mi vznikne, až kladným
vyjádřením místně příslušného krajského orgánu a zaplacením členského příspěvku;
členský příspěvek se platí výhradně na bankovní účet č. 115-5828550267/0100, pod variabilním
symbolem DATUM NAROZENÍ;
souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, které jsem shora uvedl;
souhlasím se zasíláním informací o dění ve Straně soukromníků České republiky.
Poučení (výňatek ze stanov):

Členem Strany soukromníků České republiky se může stát občan ČR po dosažení věku 18 let. Členství v jiných
politických stranách či hnutích je překážkou pro vznik členství. Členství vzniká splněním všech těchto podmínek:
podáním řádně vyplněné a podepsané typizované přihlášky k členství ve Straně soukromníků České republiky,
vyslovení souhlasu příslušného krajského orgánu s členstvím a řádným a včasným zaplacením členského
příspěvku.
Členství ve Straně soukromníků České republiky zaniká vystoupením nebo zrušením členství nebo úmrtím
člena, nebo nezaplacením členského příspěvku ani v náhradním termínu. O zrušení členství rozhoduje
předsednictvo na návrh krajské rady, ke které člen místně přísluší. Proti rozhodnutí o zrušení členství má člen
právo podat písemnou formou odvolání, doručené předsednictvu do 15 dnů od písemného obdržení
rozhodnutí. O odvolání rozhoduje kontrolní a revizní komise Strany soukromníků České republiky.
Členský příspěvek hradí člen najednou za kalendářní rok. Členský příspěvek činí 50 Kč za každý i započatý
kalendářní měsíc členství, nejvýše však 600 Kč ročně. Členský příspěvek je u nových členů splatný vždy do 30
dnů, ode dne převzetí přihlášky místně příslušnou krajskou radou, a to ve výši odpovídající součinu členského
příspěvku za každý i započatý kalendářní měsíc členství a počtu měsíců, které ke dni podání přihlášky zbývají do
konce kalendářního roku, ve kterém byla přijata přihláška člena. U stávajících členů je členský příspěvek splatný
do 31. 3. každého roku dopředu ve výši 600 Kč. Okamžikem nezaplacení členského příspěvku dochází k
pozastavení členství, které se projeví pozastavením výkonu všech funkcí a ztrátou hlasovacího práva.

Datum:

Datum:

Podpis žadatele o členství

Vyjádření krajského orgánu

Datum registrace přihlášky: ………………………
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PŘIHLÁŠKA – číslo ……….
Sympatizant Strany soukromníků České republiky
Jméno
Příjmení
Datum narození
Bydliště, okres
Druh podnikání, povolání
Kraj
Telefonní kontakt
e-mail

Titul

Motto: Strana soukromníků České republiky byla založena 21. 11. 2008 v Praze – Horních
Počernicích jako stavovská politická strana živnostenského typu.
• Strana soukromníků České republiky navazuje na tradice parlamentní a vládní
Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské (1918-1938), jejíž činnost
byla násilně přerušena německou okupací a které nebyla povolena obnova činnosti po válce
usnesením Národní fronty (ČSSD, KSČ, ČSL, Národní socialisté) ze dne 4. 4. 1945.
• Navazuje také na činnost Strany podnikatelů, živnostníků a rolníků ČESKÉ REPUBLIKY (19921996), kterou v parlamentních volbách 1992 volilo do ČNR 203.642 voličů (3,14 %) a v
komunálních volbách 1994 získala pozice starostů v 9 městech a obcích a měla 172
zastupitelů.
• Strana soukromníků České republiky má hlavní politický cíl stát se důraznou politickou
sebeobranou OSVČ, živnostníků, majitelů malých a středních firem, jejich rodinných
příslušníků a jejich zaměstnanců v obcích, městech, krajích, parlamentu, senátu a vládě
ČESKÉ REPUBLIKY.
Práva organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky:
• být pravidelně informován o činnosti strany, jejich usneseních, záměrech a zúčastnit se
diskuze nad tématy s hlasem poradním;
• možnost ucházet se o místo na kandidátce v obecních, krajských, senátních a parlamentních
volbách; v místech, kde Strana soukromníků České republiky nemá zatím členy, může
sympatizant iniciovat v komunálních volbách vznik kandidátky pod hlavičkou Strany
soukromníků České republiky, stát se lídrem kandidátky a po schválení orgány kraje zúčastnit
se s podporou Strany soukromníků České republiky komunálních voleb;
• možnost získání kontaktů na členy a sympatizanty Strany soukromníků České republiky a
následnou spoluprací s nimi zvýšit svůj obchodní a výrobní potenciál.
Povinnosti organizovaného sympatizanta:
• hájit politický směr Strany soukromníků České republiky;
• dobře reprezentovat Stranu soukromníků České republiky při objasňování politických
záměrů.
•
Zasláním daru ve výši 100 Kč na účet číslo 115-39 02 72 02 97/0100 stvrzuje organizovaný
sympatizant svůj status na jeden rok.
Datum:
Podpis žadatele

Datum:
Vyjádření krajského orgánu
Datum registrace přihlášky: ………………………
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REGISTRAČNÍ LIST

člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Sídlo firmy – telefon, email, web

Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
působí

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Komentář
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý.
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví.
Rudolf Baránek

–
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