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Jménem Strany soukromníků České republiky
Vám přeji požehnané svátky vánoční
a hodně štěstí, zdraví
a dobrých obchodů v roce 2021.
Petr Bajer
předseda

Vážení čtenáři letos již posledního čísla Soukromníka
 Petr Bajer předseda Strany soukromníků České republiky
Pomalu končí rok 2020 a přichází čas bilancování toho,
co nám přinesl. Jsem přesvědčen, že spíše odnesl. Již nyní
je jasné, že pro OSVČ, živnostníky a malé podnikatele se
jedná v drtivé většině
o nejhorší rok od roku 1989. Živnostníci především v gastronomii, cestovním ruchu, službách a maloobchodu zažívají
doslova existenční bitvu o holé přežití svého podnikání.
Mnozí již tuto bitvu vzdali a mnohé to ještě bohužel čeká.
Ti, kdo vydrží, pak budou škody dohánět ještě velmi dlouho.
Náš život byl zasažen dvěma vlnami celosvětové pandemie
COVID 19. Velmi citelně nás zasáhla opatření vlády, která
byla v mnoha případech chaotická, nepromyšlená, některá i nesmyslná. A řekl
bych až hloupá. Mnohá ovlivněná různými lobby a tlaky vlivných skupin. Naše
vláda naprosto nezvládla situaci a její jednání mnohé podnikatele ekonomicky
i duševně zahnala na práh kolapsu. Otvírání, zavírání, možná zavírání, možná
otvírání, a to vždy na poslední chvíli a k tomu minimální podpora státu podnikatelům, kterým zavřeli živnosti. Při tom stát na svých výdajích vůbec nešetří.
To je dnešní realita. Bohužel nepodnikáme v Rakousku, Německu či dalších
zemích EU, kde je podpora podnikatelů daleko větší a je cílená od nejmenších
k největším, nikoli obráceně.
U nás malé obchody, které mohly rozmělnit a daleko lépe ochránit zákazníky,
na několik měsíců zavřeli a zákazníky nahnali do obchodních řetězců. Prý
opatření proti šíření COVIDU 19. Názor na to, kdo na základě kroků vlády
vydělal a kdo živoří či skončil, si určitě udělal každý občan sám. Vrcholem
drzosti je pak např. že podnikatel, kterému zakázali podnikat, nejen že nevytváří zisk, ale veškerou „vatu“ napumpoval do krytí nákladů, ještě musí státu

za tyto měsíce platit odvody. Samotného mě velmi zajímá,
jak rozhodne Ústavního soud ve věci ústavní stížnosti senátorů napadajících právě znevýhodnění malých prodejců.
Bohužel i v případě kladného posouzení stížnosti a následných vyhraných soudních sporů prodejců se státem toto
neodnesou ti, kdo situaci zavinili, ale my všichni.
To, co prožívají např. hostinští, již překonává všechny meze.
Bohužel jejich Vánoce budou velmi smutné. Na psychice jim
nepřidají ani výroky figur jako odboráře Dufka, který sám
v posledních desetiletích nevytvořil korunu přidané hodnoty. Ale jim se snaží radit, co mají dělat.
Můj jediný vzkaz tomuto pánovi je: „Pane, dejte si za rohem pár facek a běžte dělat něco prospěšného!“
Doufám, že konečně přišel čas, kdy cca 1 milion podnikatelů a násobně více
jejich rodinných příslušníků, kteří toto vše s nimi snášejí, procitnou a konečně
pochopí, že je nutné se bránit a nahradit neschopné a jim škodící politiky
novými. Pokud možno především ze strany, která za ně vždy bojovala, bojuje
a bojovat bude. Úkolem nás členů Strany soukromníků České republiky je
přesvědčit je o tomto a dostat je k volebním urnám na podzim příštího roku,
kdy proběhnou nové volby do Poslanecké sněmovny.
Vážení spolustraníci, sympatizanti, podporovatelé Soukromníků, přátelé. Je
čas adventu a vánoční svátky jsou před námi. Bohužel budou ovlivněny mnoha zákazy a příkazy. Nenechte si je však pokazit a prožijte je pokud možno
co nejlépe. Toto vám i já přeji z celého srdce. Ať se vám vyhýbají nemoci
i karanténa obloukem. Příští rok pak ať vám vynahradí vše, o co vás ten
letošní připravil.

Na shledanou v roce 2021.
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Vytrvejme v obhajobě živnostníků! Teď to potřebují víc
než kdykoliv předtím
 Ivo Valenta emeritní senátor
Soukromé podnikání v České republice čekají velmi těžké časy. Na jedné straně bude každý živnostník, malá či
větší firma čelit obrovským ekonomickým dopadům pandemie COVID-19 a s ní spojených vládních omezení a nařízení.
V přímém přenosu sledujeme obrovskou změnu chování zákazníků, dramatické
proměny v řadě průmyslových odvětví, doslova v základech se pak otřásají ekonomické mechanismy, které jsme až doposud pokládali za neměnné konstanty.
Velkým problémem bude druhotná platební neschopnost, která bohužel roztočí
nebezpečnou spirálu existenčních problémů mnoha firem, a to i těch, které pandemií doposud nebyly bezprostředně zasaženy.
Na druhé straně však soukromé podnikání bude čelit ještě jedné obrovské
hrozbě, kterou představují rozbujelé choutky nejen české vlády na velmi tvrdé,
diskriminační a protiústavní zásahy do vlastní podstaty svobody podnikání. Pod
pláštěm boje s nákazou a ochranou zdraví obyvatel zůstává zcela upozaděno
to, že tzv. protiepidemická opatření likvidují tisíce živnostníků a decimují celý
segment cestovního ruchu a gastronomie. Navíc přihrávají zisky velkým továrnám a supermarketům, zatímco nepochopitelně likvidují malé firmičky. Chaos,
absence jasného a obhajitelného plánu, a až tragikomická rozhodnutí z posledních dnů a týdnů jsou pak už jen hořkou třešničkou na dortu.
O to důležitější bude, aby stovky tisíc živnostníků našly své politické zastánce,
kteří budou mít odvahu hájit jejich zájmy nejen proti plíživé regulokracii, zvyšování byrokracie a daňové zátěže, ale dnes už také proti zcela zjevné likvidaci
svobody soukromého podnikání. Právě proto jsem se již před více než šesti
lety rozhodl, že svůj vstup do politiky spojím se Stranou soukromníků České
republiky, kterou mimochodem kdysi pomáhal zakládat můj táta. Přestože jsem
nikdy nebyl a nebudu členem žádné strany, byl jsem rád, že živnostníci mají své
politické zástupce na radnicích, krajích či v parlamentu, a že jsem také já mohl
v Senátu nebo na kraji hájit barvy právě Soukromníků.
Teď je čas na tuto dosavadní práci navázat. Je třeba se poučit z minulosti, protože ne vždy a ne vše se podařilo. Je třeba mít dostatečnou míru sebereflexe,

ze které vzejde poučení
pro budoucnost, ale také
dostatek energie k hledání té správné cesty a nových výzev. Všichni víme,
že rok 2021 bude hodně
přelomový. Ať už řádné
nebo předčasné parlamentní volby rozhodnou
o tom, jakým směrem se
vydá naše země mimo
jiné také v přístupu ke
svobodnému podnikání.
Jestli budou vládnout
„nařizovači“, nesystémoví chaoti, nebo konečně
povstanou statisíce živnostníků a porvou se za to, aby právě oni měli v Poslanecké sněmovně
své obhájce.
Za sebe mohu říci, že bych to ze srdce přál všem živnostníkům i nám
ostatním, kteří si vážíme hodnot, jakými jsou svoboda a soukromí, a kteří
chceme stabilní a předvídatelné prostředí, v němž dokážeme normálně žít,
pracovat a podnikat. A přeji to také Straně soukromníků České republiky,
aby vytrvala v obhajobě těchto hodnot a našla správnou cestu k tomu, jak
tento prapor zvednout i v dnešní, náročné době. Bude to znamenat hodně
práce, odvahy i vytrvalosti. Ale bude to důležitější než kdykoliv předtím.

Zamyšlení Rudolfa Baránka, už opět předvolební
 Rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky
Jiné řešení není, je nutné tuto tlupu svrhnout v parlamentních volbách 2021.
Před necelým měsícem jsem napsal článek o povolebním zamyšlení. Z důvodu rozmáhajícího se COVIDu-19 jsme
posunuli termín XII. Republikového sněmu na 16. 1. 2021.
Takže zásadní debata Strany soukromníků České republiky na téma krajské
a senátní volby 2020 ještě neproběhla. To ale znamená, že v jeden den musíme
zvládnout jednak vyhodnocení voleb 2020, ale také určit strategii pro parlamentní volby v říjnu 2021. Pro obě témata je klíčové slyšet názory členů strany,
tedy delegátů ze 14 krajských organizací. Dle mého názoru je třeba kraj po kraji
vyhodnotit jejich přínos pro stavovskou Stranu soukromníků české republiky.
A vzhledem k tomu, že všichni předsedové krajů jsou i v Rozšířeném předsednictvu, v Předsednictvu strany nebo jsou ve funkcích místopředsedů a předsedy
strany, bude to i skládání účtů nás všech, kteří jsme ve vedení strany. Navíc pro
některé ze 43 členů Rozšířeného předsednictva, kteří byli na návrhy krajů na
minulém sněmu zvoleni, tím ale jejich snaha skončila. Známe je jenom z fotek.
Pokud chceme hrát důstojnou roli v parlamentních volbách 2021 i v období po

nich, musíme se pravdě podívat do očí a říct si, ve kterých krajích fungujeme,
ve kterých ne, proč to tak je, jaká je osobní zodpovědnost nás, kteří ve vedení
strany sedí a co s tím.
Období, do kterého se Česká republika politicky i hospodářsky řítí, bude nekompromisní a nepůjde se z toho vylhat. Pokud věřím tomu, že i s pomocí připravované vakcíny bude „čínský mor“ umravněn na přijatelnou míru, politickou
garnituru vzniklou z voleb 2021 čeká hrůzným způsobem zadlužený stát, desetitisíce ne vlastní vinou zkrachovalých drobných, malých a středních firem,
velká nezaměstnanost a statisíce občanů České republiky, kteří na tom budou
ekonomicky velmi zle. Navíc je společnost až třídně rozdělena, v narůstajícím
procentu ztrácí důvěru ve zvolené představitele. Mezi lidmi to vře. Nikdy po
roce 1989 nebyl prezident, předseda vlády a ministři uráženi na sociálních sí-
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tích tak hrubým způsobem a v takovém rozsahu jako dnes. To neříkám proto,
že bych s obsahem nesouhlasil. Pouze upozorňuji na značný posun ve vyjadřování spoluobčanů. Bolševici měli kdysi revoluční heslo „Kdo seje vítr, sklízí
bouři.“ Tato postbolševická tlupa evidentně ztrácí dech. Dnes a denně ukazuje,
že na vzniklou situaci odborně nestačí. Navíc lžou a mystifikují národ. Jediné,
co jim jde dobře, je využívání svých funkcí pro své kšefty. A to nemluvím pouze
o dovozu, z důvodu jejich provize, předražených roušek atd. I zavírání a zase
otvírání obchodů je v jejich obchodní režii. Od manažerů velkých supermarketů
si přijdou na své. Od desetitisíců majitelů malých obchodů, restaurací a dalších
provozoven by nedostali nic. Bez mrknutí oka cíleně likvidují statisíce lidí, kteří
své firmy a firmičky budovali mnohdy desítky let, a jsou na nich závislé celé
rodiny a jejich zaměstnanci.
Takové zhovadilé jednání přece nejde odpustit! Normálně uvažující člověk přece
po těchto zkušenostech nemůže tuto bandu volit! Plně dávám za pravdu svému
dlouholetému kamarádovi, který mně před pár dny řekl „Tyto darebáky může
z řad malých a středních soukromníků a sedláků a jejich rodin volit už jenom
idiot.“ Lépe bych to neřekl.
Celkem se o mně ví, že pravidelně sleduji jednání parlamentu i senátu. Chci mít
informace pro mé rozhodování a jednání z první ruky. Nikdy v minulosti se v takovém množství nestávalo, že po projevu ministra nebo předsedy vlády hned
několik poslanců nebo senátorů ve svých reakcích řekne „pane ministře, ministryně, předsedo lžete“ a řeknou hned i v čem lež spočívá. Havlíček, Schillerová,
Dostálová i Babiš atd. mají sice hroší kůži a jsou splachovací, ale jak mohou,
jsou omlouváni. Jisté je to, že s touto tlupou nejde jednat, nejde jim v ničem
věřit. Jediné řešení je svrhnout je volbami. Jen pro dokreslení, s kým máme tu
čest. Rýsující se aféra má tento obsah. VZP nebo jiná zdravotní pojišťovna platí
za pacienta na JIP, třeba při infarktu, cca 2 300 Kč/den. Za pacienta s covidem
na JIP 60 000 Kč/den. Kšeft je kšeft. Někteří, nedávno vyznamenaní prezidentem, toho mají za prsty hodně. I z těchto důvodů straší už tak vystresované
občany České republiky.
Pokud se shodneme, že jediným řešením je svrhnout ANO, ČSSD a KSČM volbami, jaké jsou tedy varianty pro Stranu soukromníků České republiky? Je jich
podle mne několik. A už teď vím, že každá z nich bude mít uvnitř strany i mimo
ni své zastánce i odpůrce. Proto je nutné, aby rozhodl
XII. Republikový sněm a jeho rozhodnutí bylo dodrženo!
a) Jít do voleb s koalicí ODS – TOP 09 – KDU-ČSL.
b) Jít do voleb s koalicí Piráti – STAN.
c) Jít do voleb s Trikolorou.
d) Jít do voleb pod značkou Strany soukromníků České republiky
a vzít na kandidátky ve všech krajích zástupce asociací, sdružení, podnikatelských odborů a
menších politických stran.
Ve variantě a, b, c jít samozřejmě za předpokladu, že 3-5 námi nominovaných
zástupců bude na volitelných místech se šancí na zvolení poslancem za politicky organizované živnostníky, podnikatele a sedláky, tedy za značku Strana
soukromníků České republiky.
Co nás tedy čeká?
1) Stejně jako za 1. republiky i dnes žádná politická strana či hnutí nechce
politicky organizované
soukromníky, tedy stavovské politiky.
2) Stejně jako za 1. republiky i dnes všechny strany bez výjimky sní o tom, že
jim soukromníci
finančně přispějí na volby, dají jim svůj hlas a 4 roky budou držet hubu.

3) Naši političtí předkové v letech 1918 – 1938 jim tuto radost nedopřáli. Stavovští zástupci byli vždy
ve volbách úspěšní, měli své poslance, senátory a ve dvou československých
vládách i své ministry.
A samozřejmě tisíce zastupitelů v obcích, městech a tehdejších župách.
Dokázali to.
Jaké jsou z tohoto pohledu naše současné šance? Odpověď je poměrně jednoduchá. Jsou takové, jak budeme politicky chytří, přesvědčiví, realisticky optimističtí a pracovití. Doba pro náš úspěch nebyla po revoluci politicky příznivější. Náš
soukromnický stav je v jím nezaviněné hluboké krizi. V podstavně širším měřítku
si uvědomuje, jak se jmenují jeho kati a také si čím dál tím víc uvědomuje, že
dnešní opozice těchto katů (věřme, že příští vládní koalice) velmi často mlátí
hubou prázdnou slámu. A země je v rozkladu.
To je přece ideální situace pro stavovský politický úspěch! Zhruba 1 milion občanů České republiky je „namočen“ v nějakém rozsahu v podnikání. K tomu jejich
rodinní příslušníci. Kromě starobních a invalidních důchodců není množstevně
větší skupina, která má přibližně stejný úděl!! Jen je nadchnout pro náš program, který je i jejich, i když to ještě nevědí. Až uvěří, že Strana soukromníků
České republiky je jejich nejlepší politická sebeobrana, pak máme šanci být
úspěšní. Proto je nutné mezi živnostníky, sedláky, OSVČ a podnikateli hledat
budoucí politiky, kteří to dokážou.
Na XII. Republikové sněmu v lednu představíme volební program a tentokrát
i s velmi kvalitní zemědělskou částí zpracovanou osobnostmi z řad farmářů
a svobodných sedláků. Hlásí se jich k nám čím dál tím více. Živnostníci a sedláci
se navzájem potřebují nejen v obchodě.
Strana soukromníků České republiky má v dnešní době 105 obecních zastupitelů, z nich je 8 starostů, 9 místostarostů, nově 4 krajské zastupitele a 6 let jsme
měli senátora. Jedinou „politickou pevností“, kterou jsme nedobyli, je Parlament
České republiky. Pro další vývoj v republice klíčová instituce. Udělejme vše pro
to, aby v roce 2021 v něm jako poslanci usedli dobře vybraní stavovští zástupci
nominovaní Stranou soukromníků České republiky. Jinak se tam ohledně živnostníků, sedláků a podnikatelů bude opět mlátit hubou prázdná sláma. Je to
na nás. Rozhodnutí na XII. Republikovém sněmu bude pro další vývoj klíčové.

Postřehy smutného Adventu
 Ing. Ladislav Linek 1. místopředseda Strany soukromníků ČR | podnikatel
Vážení přátelé, budu se vám snažit popsat současnou situaci v naší republice z mého pohledu. Je pravda, že jako
strana máme svých starostí dost, ale ono tak nějak všechno se vším souvisí. Musím se přiznat, že jsem si myslel
ještě na konci minulého roku, že už se takto hrozné doby nedožiju a nějak to doklepu.
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Určitě jsem si nemyslel,
že bude stanné právo, že
pod obrovským nadpisem
„Událost dne“ bude útok
policistů,
těžkooděnců
a kriminálky na nějaký
klub, kde se baví mladí lidé
na základě udání domovnice (prostě tak jak to již
bývalo před mnoha lety).
A to ty účastníky tohoto
mejdanu nehájím. Vím, že
zdravotní situace je špatná
a měla by se dodržovat jistá opatření. Ale tam někde vzadu, jak se říká, ty mladé
lidi chápu, ač jsem minimálně o generaci starší.
Nějak s tím souvisí i nemožnost tak pro mne obvyklé věci, jako je odjet na pár
dní do Maďarska do lázní, i když se jedná jistě o banální záležitost. Prostě
jsem jenom myslel, že se tohoto nedožiju. Tedy uzavřených hranic a atmosféry
undergroundu se vším všudy.
A toto všechno je umocněno diletantním přístupem naší vlády, neustálý chaos
ve všech rozhodnutích, neustálé změny všech možných ukazatelů, kde hraje
prim věta ze staré pohádky odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.
Ale linie kdo je a zůstane v pohodě a koho nechají padnout, se pořád drží. Budu
teď trochu jízlivý a možná až zlý.
S covidovou situací se vyrojily desítky expertů, o kterých jsme neměli doposud
žádné povědomí, ale hezky po německu „ánung“. Slibují nám od mrazicích vozů
v ulicích, plné márnice až po děsivou další a další vlnu. Jistěže mají část pravdy,
zejména když kritizují vládu, že zaspala nebo dokonce záměrně zaspala. Ale
když řeknu A, tak musím říci i B. A hlavně si zatím musím stát alespoň pár dnů.
Lehce se řekne, situace je špatná, rozvolňovat se nebude.
Nikdy nikdo ničím nezdůvodnil, proč má být otevřeno to či ono a co ne. Bystrý
občan se může domýšlet, že je to účelové. Živnostníkovi se chce říci, že je o tom
přesvědčen. Tak teď trocha té jízlivosti. Pokud někdo sedí v kanceláři nebo na
home office za 100 % platu, nakoupí si, jde na procházku, jede na chatu – tak
pro koho rozvolňovat. Teď si představte, kdyby se řeklo, ano je to odborný
názor, budeme se ho držet, ale protože „jsme v tom všichni“ a daňoví poplatníci
nemohou svou práci vykonávat, tak máte 30 % platu do doby rozvolnění. Kolik
expertů by potom statečně udrželo svůj názor. Úsudek nechávám na vás. Ač se
nerad opakuji, tak se opět vracím ke svému článku Zoufalí a vysmátí.
Teď trochu k těm veřejným financím. Jsem přesvědčen, že peníze patří lidem
a ne špatnému hospodáři, tedy státu (i když i za ním jsou lidé, ale s jinou myšlenkou). Stát má dostat to potřebné a nutné k jeho správě a vším co s tím souvisí. Nemá však dostat peníze, kterými si někdo kupuje voliče, peníze, které se
ve velkém sypou do soukromých kasiček, peníze na nesmyslné projekty, peníze
na přebujelou státní správu. Letošní státní rozpočet nejen kvůli covidové situaci,
ale i kvůli nezodpovědným plánovaným schodkům a v neposlední řadě kvůli rezignaci na alespoň elementární rozpočtovou zodpovědnost, skončí podle mého
schodkem něco přes 450 mld. Kč. Pro příští rok je zatím plánován alarmující
schodek ve výši 320 mld. Kč, ovšem ještě bez posledního „daňového balíčku“.

Ten přinese další propad o 130 mld. Kč, pokud tedy bude v této verzi schválen.
A to ještě navíc s velkým dopadem do obecních rozpočtů.
Je v tom velký zmatek, který jistě všichni sledujete, a vlastně nic není hotovo.
Prosím uvědomme si následující věc. Změna výpočtu daně z hrubé mzdy namísto superhrubé mzdy pomůže zaměstnancům a nikoli živnostníkům. A tady
přihřeji svou kontroverzní polívčičku. Superhrubá mzda není nějaký Kalouskův
výmysl (spousta lidí dokonce vůbec neví, co to je). Superhrubá mzda je dobrá
kategorie, které v hrubých obrysech uvádí náklad na zaměstnance.
A je jenom na nás, vlastně na parlamentu této republiky, jaké procento daně
bude stanoveno. Pokud někdo chce ponechat více peněz lidem, což je správné,
mohlo se procento daně ze superhrubé mzdy snížit např. na 12% a s tím na toto
procento upravit i daň z příjmu podnikajících osob. A bylo by to. Nemusel by se
tak komplikovat život ve výkaznictví a účetním, protože vše spojeno s tvorbou
nových programů atd. A na jak dlouho ta změna bude? Na dva roky a pak zpátky? Nebo napořád? Štvanice na superhrubou mzdu je nyní populární, a proto se
tato kategorie, která sama o sobě za nic nemůže, zachránit nedá.
Pro OSVČ navrhuji sice trochu radikální, ale v současné době nutné a potřebné
řešení.
Odpuštění přímých daní alespoň na dobu 2 let.
Teď ještě telegraficky k ostatním událostem.
Pro neznalé, jak to chodí s dotacemi. Postaví se fabrika na toustový chleba. Ale
ne na normální, ale na zázračný. Slepci po něm prohlédnou a hluší opět slyší. Na
tento zázrak se požádá o dotaci EU. Ale aby to neuteklo, rychle a dopředu zaplatí tuto dotaci (100 mil. Kč) náš stát z peněz daňových poplatníků. EU si však
myslí, že se o zázrak nejedná. Proto dotaci nevyplatí. Co teď? Ministr Havlíček
prohlásil několikrát před svědky, že pak bude muset Agrofert dotaci vrátit. Přeci
se měří všem stejně. Kdyby na to sázkové kanceláře vypsaly kurz, vsadil bych
si. Hádejte, jak? Myslel jsem si, že tě huba nebolí.
Vyšehradská partička už je zase pěkně pohromadě. A kšeftíčky jedou dál. Někdo se kritice vysmál, vždyť jemu se nic stát nemůže, kdyby čert na koze jezdil.
Druhý to musel vzít oklikou z pozice ministra do pozice „ poradce“ premiéra.
A na ostatní členy večírku rychle zapomenout.
To, co se teď děje na řece Bečvě, by v normálních časech a v normální společnosti byl průšvih. Ne, dámy prominou, průser jako prase. Tady by měli denně
řvát zelení. Jak velké asi musí být to koště, kterým se všechno zametá pod
koberec a kolik je asi podezřelých. Je ale těžké něco vyšetřit, když vyšetřujete
sám sebe.
A možná, že nás bude všechny sledovat hlavní hygienik.
Hrad se skřípěním zubů musel zveřejnit platy svých „zaměstnanců“. Zatímco
v podhradí způsobuje u mnoha profesí současná situace zoufalství, na Hradě
se šetřit nemusí. Vesele se létá do Ruska, prostě si tam dělají, co chtějí. Platy
a odměny byly zveřejněny za minulý rok, tak jsem zvědav, kolik letos ušetří
v rámci solidarity s podhradím.
Hádejte. Pro ně může být lockdown třeba 20 let, těmto lidem to platy neovlivní.
Požádat o Covid nájemné je holé šílenství. O tom, že je to záměrné, málokdo
pochybuje. Otrávit žadatele, aby nakonec mávli rukou a na tento příspěvek se
vykašlali. Znám takovýchto lidí několik. Peníze jsou přeci potřeba jinde.
Tak hezký (alespoň) v rámci možností advent.

Paušální daň je blamáž. Většina živnostníků na ní
prodělá
 Ing. Michal Dvouletý, MBA zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště | člen
Předsednictva Strany soukromníků České republiky
Zavedení paušální daně pro živnostníky prošlo Sněmovnou a teď i Senátem. Nápad a dlouhodobý programový cíl
Strany soukromníků ČR, který si postupně „vypůjčili“ jak občanští demokraté, tak dokonce vládní ANO, tak podle
všeho začne platit již od příštího roku.
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Dalo by se říct, že můžeme
slavit a být hrdí na to, že
se nám podařilo prosadit
pro živnostníky skutečně
užitečnou věc, která pro ně
bude znamenat nejen nižší
daně, ale hlavně fakt, že
se zbaví velkého byrokratického balvanu spojeného
s vedením účetnictví a dokonce i rizika šťouravých
berňáků.
Jenže, jako vždy, ďábel se
skrývá v detailech. Proto jsem i já vyzkoušel oficiální „kalkulačku“ na webových
stránkách ministerstva financí, abych si zkontroloval, jak moc výhodná bude
paušální daň v podání vládních politiků pro běžného živnostníka. Limitem pro
možnost využít paušální daň je roční příjem do jednoho milionu korun. Do kalkulačky (zde https://1url.cz/@pausal) jsem tedy zadal rovnou tuto maximální
hodnotu tržeb a modelový případ doplnil tím, že si živnostník uplatňuje základní
slevu na poplatníka a má dvě děti, neboť pokládám za správné motivovat ty,
kteří zakládají rodiny a bojují proti vymírání starého kontinentu. A protože předkládám, že jde o nejčastější množinu živnostníků, předpokládám placení pouze
minimálního zdravotního a sociálního pojištění a také nejčastěji využívaný výda-

jový paušál ve výši 60 %.
Výsledek byl pro mne velmi nemilým překvapením. Modelový živnostník by totiž
při využití paušální daně neušetřil ani korunu, naopak by příští rok odvedl státu
na daních o více jak 6 tisíc korun víc! Ano, možná by si symbolicky přilepšil na
důchod a nemusel by si dělat starosti s daňovým přiznáním, ale tento komfort
by si draze zaplatil na zvýšených daních. Ještě hůř by dopadli např. drobní zemědělci nebo řemeslníci, kteří si běžně uplatňují výdajový paušál 80 % a při využití
paušální daně by státu odvedli dokonce více jak 36 tisíc Kč navíc!
Takto koncipovaná paušální daň je jen blamáží dnešních vládních představitelů
a bohužel jsem přesvědčen o tom, že drtivé většině živnostníků nijak nepomůže.
A uvidíte sami, až se za pár měsíců oficiálně dotážu na Finanční správy, kolik
živnostníků požádalo o přechod do režimu paušální daně. Bude jich podle mého
soudu úplné minimum a to pouze těch, kterým se to hypoteticky vyplatí. Pár se
jich najde, ale zemědělci, řemeslníci a živnostníci, kteří mají děti a nedělá jim
až tak velký problém odnést jednou za rok daňové přiznání na finanční úřad, to
rozhodně nebudou.
Přestože paušální daň tímto nepovedeným pokusem utrpí na své pověsti, Strana soukromníků ji nepřestane prosazovat jako jeden z pilířů pomoci drobným
podnikatelům v naší zemi. Ale v lepší a skutečně funkční podobě. Ale také jako
krok číslo dvě, který naváže na daňové prázdniny pro živnostníky, kteří v důsledku vládních opatření v boji proti šíření nákazy Covid-19 budou potřebovat
skutečně silný impuls k tomu, abychom právě na nich mohli postavit obnovu
české ekonomiky.

Naložila jsem si pěkné břemeno….
 Ing. Jarmila Smotlachová farmářka | starostka obce Hlavenec | předsedkyně Spolku
pro obnovu venkova ve Středočeském kraji | členka Odborné zemědělské skupiny strany |
krajská zastupitelka ve Středočeském kraji
Před pár měsíci jste mě vy, čtenáři časopisu Soukromník, ještě neznali. A ani já jsem netušila, že můj život pracovní nabere takový obrat. Ale od počátku, ode dne, kdy mi na mysl přišlo rozhodnutí kandidovat do zastupitelstva
Středočeského kraje, to bylo víc než jasné.
Přesné datum si samozřejmě nepamatuji, ale pravděpodobně to bylo
v době, kdy mě jako starostku malé obce nadzvedlo nějaké nesmyslné
nařízení či vyplňování naprosto zbytečných tabulek. Uvědomila jsem,
že po více jak pětadvaceti letech soukromého podnikání v zemědělství
a osmnácti letech v komunální politice, už nemůžu jen sedět s rukama
v klíně a nadávat na všechny ty nesmysly, které se na nás ze všech
stran hrnou, ale že se musím alespoň pokusit o navrácení starého dobrého selského rozumu do běžného života. Můžete se ptát: „Proč?“, vždyť
se mám dobře, nic mě netrápí, žiju si spokojený život na malé vesnici. Já
odpovídám: „Abych si sebe sama mohla i nadále vážit, abych se za sebe
nemusela stydět před svými dětmi a vnoučaty. Až se nás jednou budou
ptát, jak jsme mohli dopustit takový chaos ve společnosti, chtěla bych
s čistým svědomím říct, že pokus byl učiněn“. Výsledek je zatím nejistý,
jsem na počátku své klikaté cesty do politiky a už teď vidím, že je ta
cesta v mnoha případech slepou ulicí. Pokud však chceme něco změnit,
musíme opět najít a do každodenního života zavést pokoru, skromnost,
a hlavně skutečnou práci. Jinak to nepůjde.
Ráda bych se ještě vrátila k letošním volbám do zastupitelstva Středočeského kraje. Jak všichni z předešlých článků víte, kandidovala jsem
s podporou Strany soukromníků ČR na 3. místě kandidátky ODS. Všem
Středočechům mnohokrát děkuji za podporu, kterou mi napříč celým
krajem vyjádřili. Velmi si toho vážím a zároveň si plně uvědomuji, jak
velký je to závazek. Upřímně musím říct, že jsem nečekala, že získám
takové množství preferenčních hlasů (2 149). V cíli ODS skončila na

druhém místě a vytvořila širokou koalici se
Starosty, Piráty a Spojenci. V zastupitelstvu
Středočeského kraje
budu pracovat jako
místopředsedkyně Výboru pro regionální
rozvoj a místopředsedkyně Komise obcí
a měst. A protože jsem
duší i srdcem venkovan,
a hlavně soukromý zemědělec, budou moje
aktivity směřovat na
venkov, do malých obcí, mezi zemědělce a drobné živnostníky a soukromníky. Mezi lidi, kteří svou prací utvářejí živý venkov, jako příjemné
místo k trvalému bydlení ale i k rekreaci, a kteří si zaslouží pro své
konání širokou podporu. Dalším tématem je pro mě udržitelné zemědělství a rozmanitost obhospodařované krajiny. Ráda bych do své práce
vykročila tou správnou nohou a byla platným členem našeho zastupitelského klubu, potažmo i celé koalice. Pokud bude v mých silách pomoct
při řešení problémů či k uplatnění rozumných nápadů, ráda využiju své
možnosti a zasadím se o rozvoj českého venkova.
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Když sedláka neokrádají, tak se bohové na stát
hněvají
 Ing. František Tomášek sedlák | spoluautor Zákona o půdě 3T | člen Odborné
zemědělské skupiny strany
Historie vzniku moderní společnosti spočívá ve zlomové události, kdy člověk, sběrač plodů a lovec dokázal vygenerovat více potravy, než sám spotřeboval. Okamžitě vznikla nová třída lidí, kteří přestali pracovat a nechali se
živit od ostatních.
Tak jsme se dopracovali až k vrcholu okrádání producentů statků, kdy například 2 % lidí živí celé populace.
Okrádání lidé se samozřejmě bránili. Stalin dosáhl historického prvenství,
když na Ukrajině sebral sedlákům veškerou produkci a 5 až 10 milionů jich
umučil hladem. Cyklicky se opakovaly éry kumulace vlastnictví půdy s dobou
jejího rozdělování bezzemkům.
Dnes se v různých státech používají různé praktiky, aby se udrželi zemědělci
a byli spravedlivě ohodnoceni, aby se udrželo osídlení venkova, a aby byly
ceny potravin co nejnižší a i ti nejchudší netrpěli hladem. Stát Iowa např.
chrání farmy zákonem, aby se neslučovaly a nevyhnali se farmáři do měst,
EU dotuje prostřednictvím sedláků venkov a drží výměry hospodářství na co
nejnižší úrovni.
Současný stav v ČR a EU
Průměrná výměra farmy v EU – 16,6 ha, z toho ČR 133 ha. Za dobu vlády
s Babišem nárůst výměry o 2/5, zlikvidováno 2 000 zahrádkářských kolonií.
Nejmenší výměry – Polsko, Rumunsko. Maďarsko pod 5 ha. ČR je zemí velkobaronů, výměra podniků prudce roste. Důsledky každý již dnes silně pociťuje.

V ovoci, zelenině, vepřovém mase 50 % dovažíme. Prudce rostou ceny všech
potravin, velkovýrobci mají monopolní postavení. Dotace nejsou používány
v souladu se záměrem – udržování života na venkově, venkov se vylidňuje,
stává se ubikací pro velkoměsta. Hospodaření s vodou, s půdou, výsadba
ovocných zahrad skončí všude tam, kde se půdy zmocní velkobaroni. Postup
je popsán v dokumentárním filmu Selský rozum. Např. Babiš vybije v podniku
všechna zvířata, vyprodá stroje, zruší dílny, všechny propustí a opuštěné objekty chátraji. Na pole naseje dotovanou olejku a nikoho ani nenapadne, že
by sel cibuli, ředkvičky či sázel rybízy. Budovat remízy, rybníčky, sázet aleje,
čili plnit povinnosti, na které bere dotace, mu nikdo nesmí ani připomenout.
Většina EU dotací pro venkov mizí v Praze. Jsou to tisíce Čapích hnízd!
V součtu s odebíráním zisku lesům, které historicky zůstávaly na venkově,
plus odklánění dotací EU dochází k devastaci a vykrádání venkova. Zároveň
všechny hektary, které vlastní (Babiš 70 000) jsou zastaveny bankám jako
záruky na úvěry. Tj. reálně hrozí, že při kapitalizaci svých úvěrů se státu
zmocní naftodolary, Čína a Češi budou námezdními dělníky na cizím. V případě
krizí nebudeme mít pod kontrolou svoji potravinovou bezpečnost a budeme
v postavení Ukrajiny za Stalina!

Rozhovor Parlamentních listů se svobodným sedlákem
Martinem Nejdlem
Pokud mám správné informace, pověsil jste na hřebík kariéru operního
pěvce a stal se z vás soukromý sedlák. Co vás k tomu vedlo?
Rok 2008, ten byl pro mě zlomový. Studoval jsem pedagogickou fakultu
a po večerech chodil zpívat do Opery. Doma jsme měli menší hospodářství, takže víkendy jsem trávil na farmě. Vždycky mě bavila práce na
čerstvém vzduchu, a když člověk pracuje v zemědělství, tak má i ten
vznosný pocit, že vytváří skutečné hmatatelné hodnoty. A to nejdůležitější proč jsem se nakonec stal sedlákem a ne zpěvákem je ta svoboda.
Jak se dnes začíná mladým farmářům? Mají ustláno na růžích nebo trní?
Popravdě řečeno podpora mladých zemědělců v dnešní době je zcela
nefunkční. Agentura SZIF
v Programu rozvoje venkova má stále dotační titul „Mladý začínající
zemědělec“. Podíváme-li se však zblízka, je dnes tento dotační titul
snůška nesmyslných pravidel a bodových hodnocení, kde člověk bez seriozní poradenské firmy nemá šanci uspět.
Co je podle vás největší překážkou toho, aby mladí lidé se začali věnovat soukromému podnikání v zemědělství?

Z mého pohledu je největší překážkou výše vstupních investic. Podnikání v zemědělství je na začátku velmi náročné na vstupní investice.
Jednoduše řečeno, nevíte co kupovat dřív. Ať je to půda, stroje, budovy
či zvířata bavíme se o milionových částkách. A proto vždy platilo, že
budování „gruntů“ je práce na několik generací.
Se zemědělstvím jsou často spojovány velké evropské a státní dotace.
Jde o stovky milionů. Jak moc tyto peníze pomáhají především mladým
farmářům?
Téma dotací jako takových je tématem velmi kontroverzní. Dotace pobírají všichni zemědělci a nikdo nerozlišuje jejich velikost. Každý zemědělec má nárok na dotace, pokud si o ně požádá. V naší zemi jsme
zcela rezignovali na zastropování zemědělských dotací na plochu. To
znamená, že podniky, které obdělávají 1000 a více hektarů generují
každý rok milionové zisky pouze z dotací. To logicky zvyšuje poptávku
po zemědělské půdě, a proto každý začínající sedlák vstupuje do velmi
tvrdého konkurenčního prostředí.
Co by se podle vás mělo změnit v přístupu státu k malým zemědělcům?
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Je to o navýšení dotací, zjednodušení pravidel anebo jiných opatřeních?
Je mnoho způsobů, jak podpořit malé a střední sedláky, ale zatím
k tomu není politická vůle. Co však považuji za nejdůležitější, je právě
zastropování dotací. Pokud by k něčemu podobnému došlo, rozhodně
by to napomohlo k uvolnění půdy, kterou mnoho firem drží pouze kvůli
dotacím. Dalším tématem podpory je rozhodně Program rozvoje venkova
patřící pod agenturu SZIF. Je nutné, aby investiční dotace byly taktéž
omezeny, protože bohužel dochází k situacím, kdy pravidla pro získání
dotace jsou napsána tak, aby vyhovovala velkým firmám. Viz podpora
výstavby bioplynových stanic.
Zemědělství je spojeno pupečníkovou šňůrou s venkovem jako takovým. Bohužel podle statistik venkov v Čechách i na Moravě vymírá. Co
by bylo podle vás důležité, abychom takový trend zastavili?
Pokud chceme zachovat udržitelný venkov, je zcela nezbytné, aby na
našem venkově vznikala nová pracovní místa. Nemusí se jednat zrovna
o zemědělskou prvovýrobu, ale mám na mysli rozvoj drobného podnikání
jako takového. Jakýkoli člověk, který podniká na vesnici v místě svého
bydliště je pro vesnici přínosem. Podporovat rozvoj malého a středního

podnikání můžeme mnoha mechanismy. Například: bezúročné půjčky,
slevy na daních, investiční dotace.
Je malý farmář skutečně zárukou kvalitní produkce? A proč si tedy tak
těžko hledá cestu k zákazníkům? Co by se podle vás mělo pomoci tento
paradox vyřešit?
Na tuto otázku nelze odpovědět zcela jednoznačně. Každá farma má
svůj příběh a originální přístup hospodáře. Můžeme ale farmy pomyslně
rozdělit podle velikosti. Malé a střední farmy musí zpravidla obchodovat
s nějakou přidanou hodnotou. Může to být kupříkladu prodej ze dvora
(maso, mléko, zelenina, vejce) anebo prodej chovných zvířat či sadbových brambor. Zkrátka komodity, které mají vyšší přidanou hodnotu. Naproti tomu velké farmy nad 1000 hektarů a více se zpravidla zabývají
prvovýrobou, protože příjem z dotací na plochu je logicky několikanásobně větší. Co vidím jako problém, je obrovská byrokratická zátěž pro
sedláky, kteří se rozhodli jít cestou vlastního prodeje potravin ze dvora.
Rozhodně by pomohlo, kdyby se podařil prosadit zákon o rodinných farmách. Tento zákon se již připravuje a pro nás bude velmi důležité jeho
prosazení na půdě poslanecké sněmovny.

Kacířská myšlenka
 Jitka Linková vedoucí republikové kanceláře Strany soukromníků České republiky
Asi jsem byla dlouho na sluníčku nebo jsem se trochu pomátla. Napadla mě totiž taková myšlenka. Nikdy bych si
nepomyslela, že by zrovna tohle mohlo napadnout právě mě.
Nebylo by nakonec dobrý, aby parlamentní volby v příštím roce vyhrál ten
šmejd, který sedí ve vládě teď? Fuj, okamžitě mě polilo horko a zároveň
se mi zvedl žaludek. Samozřejmě, že NE. Pak jsem se nad tím ale znova
zamyslela.
Pokud by se konečně podařilo to, o co už skoro 8 let usilujeme, právě vládnoucí hnus by skončil v opozici. Pak by se vláda asi skládala ze stran pravicových a středu. A co by ji čekalo? Astronomický dluh, země v hluboké krizi,
důchodový systém před kolapsem, přebujelá byrokracie, obrovská armáda
státních zaměstnanců, unavené a v chaosu zmítané zdravotnictví, zdecimovaná střední třída a nejspíš i zvětšující se počet nezaměstnaných. A „otrávený lidi“. Určitě jsem na něco zapomněla, ale i takhle to úplně stačí. Co to
z mého pohledu znamená? Obrovské množství velmi nepopulárních kroků,
abychom se nezřítili do propasti, na jejíž okraj nás dosavadní vláda dostala.
To se ovšem asi těmto stranám nebude chtít udělat. Proč? Jednoduše proto,

že by byla téměř nulová šance na znovuzvolení v dalších parlamentních
volbách. Pokud by to tak dopadlo, dostaneme se do spirály vedoucí na
úplné dno. Pokud by k tomu přesto našly odvahu, anozlosyn to okamžitě
mistrně využije ve svůj prospěch. To umí naprosto dokonale. Že budou muset napravit to, co on způsobil, si určitě nepřipustí. Za všechno může přece
henten Kalousek a teď i koronavirus. Naděje, že by to tak nebylo, je snad
jen v případě, že by konečně skončil ve vazbě a v lochu, kam dávno patří.
A my bychom doufali, že jeho pohrobci nebudou mít takovou sílu.
Pokud by se naplnila má kacířská myšlenka a anobanda zvítězila (velmi se
bojím, že tomu tak skutečně bude), co bude dál? Už teď 4 roky vládla formou po nás potopa a je velmi nepravděpodobné, že se to změní. Pojedeme
fofrem na úroveň Řecka, Španělska, Itálie. No a co. Hlavně že nám chutnaj´
koblihy a předvolební guláš.
Ale já tam nechci!

A přece by vás to mělo zajímat
 Jiří Hojgr místropředseda Starny soukromníků české republiky | předseda strany
v Královéhradeckém kraji
Žijeme v době, kdy mobilní telefon je nedílnou součástí našeho každého dne a bez něj jsme jako bez ruky a nesví.
Co chvíli někomu voláme, píšeme smsky, občas fotíme, natáčíme video, máme v něm diář, platební karty.
Pro mnohé je podobnou součástí každodenních činností připojení k internetu, pomocí něhož komunikujeme, můžeme sledovat, co se událo kolem
nás a také nakupujeme, např. dálniční známku na svůj automobil, tu vlast-

ně nemůžeme koupit, protože edalnice.cz nefunguje. Pokud máme staženou aplikaci “e-Rouška“, nebo funguje ona „Chytrá (mnohdy označovaná
Hloupá) karanténa“ mohou být tyto použity s naším svolením v současné
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komplikované době. Klady ale přinášejí i zápory. Ať chceme či nechceme
přes operátora je možné dohledat kde se přibližně náš mobil pohyboval,
a tedy i my, mohou být dostupné údaje o pohybu na našem bankovním
účtu, s kým a kdy jsme často v kontaktu. Toto, ale věřme většinou pro
policii a doufejme, že jen na základě svolení soudu. Uvedené je ale také
možné zneužít v náš neprospěch a ve prospěch někoho cizího, ukrytého,
mnohdy označovaného za hackera.
Další pokračování uvedu, s dovolením, citací z knihy Jaroslava Haška
„Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“, tak jako i s malou
změnou zájmena v nadpisu článku. Tedy: „V hospodě U kalicha seděl jen
jeden host. Byl to civilní strážník Bretschneider, stojící ve službách státní
policie.“
A jak jsem už výše napsal, internet je pro mnohé každodenním pomocníkem k informování se. A tak se můžeme dovědět, že je připravena novelu
zákona o veřejném zdraví a dalších souvisejících zákonů, podle které by
úředníci měli možnost sledovat nakažené lidi infekční nemocí pomocí dat
z mobilních telefonů, zřejmě bez souhlasu dotčeného. Informace, by měla

získávat Státní hygienická služba. Konkrétně by mělo jít o identifikátor
mobilní stanice, která pro účely epidemiologického šetření jednoznačně
identifikuje nakaženou osobu, dále o polohu telefonu, seznam míst, kde
nakažený nacházel alespoň dvacet minut a informace o délce pobytu.
Kdo jim k tomu dá souhlas, bude potřeba souhlasu soudu? Jak Státní
hygienická služba, která ještě mnohdy a mnohde funguje systémem papír-tužka a potýká se s velmi nedostatečným personálním naplněním, bude
ochraňovat tyto citlivé údaje? Navíc je prazvláštní, že i operátoři se proti návrhu ohradili. Slovy, že: “Stát si bezprecedentně zahrává s důvěrou
občanů, když chce mít přístup k těm nejcitlivějším údajům o jejich pohybu. O připravované novele zákona o veřejném zdraví jsme se dozvěděli
z Twitteru a z médií. Nikdo s námi k dnešnímu dni nekonzultoval naše
odborné stanovisko. Dokonce ani v minulosti s námi nikdo nediskutoval,
že by takto citlivé údaje byly potřebné například pro lepší fungování tzv.
Chytré karantény“.
A tak mi vytanula na mysli otázka. Budeme mít každý svého Bretschneidera, stbáka či Velkého bratra? Já osobně o nic takového nestojím.

Kompenzační bonusy. Jaká je skutečná situace
 Jiří Šebesta podnikatel | místopředseda Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva |
člen předsednictva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
V usnesení Vlády České republiky ze dne 16. října 2020 č. 1044 k návrhu
zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením
podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
vláda ČR schvaluje návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se
zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS CoV-2 s úpravami podle připomínky vlády; ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení; navrhuje předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby pro projednání
vládního návrhu zákona podle bodu I a II tohoto usnesení vyhlásil stav
legislativní nouze;
a pověřuje předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II
tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání.
Samotný návrh zákona (v příloze). V § 9 návrhu předmětného zákona je
navržena výše kompenzačního bonusu, která činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.
Již dnes (30. 10. 2020) víme, že nouzový stav nebude do 4. 11. 2020
ale byl prodloužen
do 20. 11. 2020 což ale nemusí být konečný termín, pokud další prodloužení schválí parlament ČR což je více jak 1 měsíc (tedy 30dnů) z čehož
nyní budu vycházet.
OSVČ, která splní nárok na tento kompenzační bonus, dostane tedy za
30 dnů částku 15 000 Kč. Ale vzhledem ke skutečnosti, že jí nebyly odpuštěny odvody na sociální a zdravotní pojištění, tak je nutné od této
částky odečíst 4 896 Kč (což je min. sociální 2 544 Kč a min zdravotní 2

352 Kč), které okamžitě OSVČ
odvede státu zpět. OSVČ tedy
zbude 10 104 Kč, což vychází
při 30denním měsíci 336 Kč na
den.
Je moc pěkné, že se vláda stará o naše zdraví, ale vzhledem
k tomu, že žádná OSVČ nemá
žádnou „VATU“ (řečeno slangem paní ministryně spravedlnosti) a pokud ji měla, tak po
jarních opatřeních určitě ne,
a má další smluvní výdaje například za telefony, energii, leasing automobilu a podobně, tak se nejedná
pouze o nájem ale o další výdaje, které nelze okamžitě zastavit, protože
jsou uzavřeny smlouvy na dobu určitou. Tak se tato OSVČ dostává tímto „mrzkým“ příspěvkem, či spíše nepříspěvkem, do hlubokého mínusu
a s ohledem na to, že i OSVČ někde bydlí a musí platit nájem, jíst, platit
další soukromé výdaje nesouvisející s podnikáním, tak to spíše vypadá, že
všechny OSVČ brzy půjdou „po žebrotě“. A to je stále řeč o OSVČ, která
nemá žádné zaměstnance, protože tak se OSVČ dostává do situace, že její
zaměstnanci si budou oproti svému zaměstnavateli žít „královsky“. A tak
se OSVČ více vyplatí všechny propustit, uzavřít živnost a jít na úřad práce
než dále takto přežívat a čerpat další bonusy pro zaměstnance.

Napsáno dne 30. 10. 2020.
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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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inzerce
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inzerce

kdykoliv & kdekoliv
Naskenujte si QR

(www.sledovanitv.cz/voucher)

a získejte balíček
na 1 měsíc zdarma,
zadejte promo kód:

SOUKROMNIK

S námi získáte ...
až

až

150

168

TV kanálů
vč. prémiových

hodin zpětného
přehrávání (7 dní)

až

až

120

300

hodin kapacity
nahrávek

Kanály ve

Podporované platformy

filmů a seriálů
ve filmotéce

Webový prohlížeč
Chromecast

FullHD kvalitě

To nejlepší z TV

programu pro Vás

Pustíte si nás po celé EU

www.sledovanitv.cz

SmartTv

Samsung, LG, Panasonic,
Hisense, Android TV
- Philips, Sony, Sharp

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

Set-Top Box

Android TV, AppleTV,
Arris a SledovaniTV box

Mobilní zařízení
Android, iOS
AppleWatch
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REGISTRAČNÍ LIST

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

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Petr Jurča

RVS Chodov, s.r.o.

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

Vančurova 504,357 35 Chodov
okr. Sokolov
602278444, rvs@rvs.cz, www.rvs.cz

Výrobky včetně montáže a servisu dodávám:
Česká republika, Polsko, Slovensko, Rakousko,
Německo

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Průmyslové váhy, automatizace, pásové váhy,
zásobníkové váhy, řídící systémy

Nabízím vše uvedené v předmětu podnikání.

REGISTRAČNÍ
REGISTRAČNÍ LIST
LIST

–

Komentář člena
člena nebo
nebo organizovaného
organizovaného sympatizanta
sympatizanta Strany
Strany soukromníků
soukromníků České
České republiky
republiky
v
Obchodní
a
ekonomické
sekci
strany
Založení Obchodní a ekonomické
sekce Strany
soukromníků
České
republiky bylo schváleno
v Obchodní
a ekonomické
sekci
strany
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo
organizovaný Titul,
sympatizant
z Ostravy, Prahy, Karlových
Varůfirmy,
věděl,OSVČ,
čím semajitel,
zabývá jeho
stranický
jméno, např.
příjmení
Název
jednatel
Titul, jméno,
příjmení
Název
firmy, OSVČ,
majitel, jednatel
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
Eva
-- Jan
Tóth
Kavárna-penzion
Evík, Eva
Draxalová
aa Jan
Eva Draxalová
Draxalová
Janmusí
Tóthtaké vydělávat peníze.
Kavárna-penzion
Eva
Draxalová
Jan Tóth
Tóth
rozhodne vstoupit
do politiky,
A k tomu jeEvík,
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
Počet
„poboček“ včetně
obce či
města, ve
kterém
Počet
Počet „poboček“
„poboček“ včetně
včetně obce
obce či
či města,
města, ve
ve kterém
kterém
Sídlo
firmy
–
telefon,
email,
web
Sídlo firmy – telefon, email, web
působí
působí
působí

Karlovarská
Karlovarská 1191,
1191, 362
362 22
22 Nejdek,
Nejdek, 602136643
602136643
nebo
353925578,
evik©volny.cz,
nebo 353925578, evik©volny.cz, www.evik.cz,
www.evik.cz,
www.facebook.com/EvikNejdek
www.facebook.com/EvikNejdek

Předmět
Předmět podnikání
podnikání
Hostinská
Hostinská činnost
činnost –– ubytovací
ubytovací služby
služby

Nejdek
Nejdek 2
2

Nabídka
Nabídka zboží,
zboží, služeb,
služeb, obch.
obch. spolupráce
spolupráce
Příjemné
Příjemné posezení
posezení ss možností
možností ochutnat
ochutnat naše
naše
minutkové
speciality,
salónek
s
kulečníkem,
minutkové speciality, salónek s kulečníkem,
víkendové
víkendové diskotéky,
diskotéky, ubytování
ubytování vv malém
malém
penzionu.
penzionu.

Komentář
Komentář
Založení
Založení Obchodní
Obchodní aa ekonomické
ekonomické sekce
sekce Strany
Strany soukromníků
soukromníků České
České republiky
republiky bylo
bylo schváleno
schváleno
www.facebook.com/soukromnici
www.soukromnici.cz
Rozšířeným
předsednictvem
strany
28.
5
2020.
Základní
myšlenkou
je
to,
aby
náš
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen
člen nebo
nebo
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický
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člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Josef Valihrach

Vinařství Josef Valihrach,s.r.o.

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

Krumvíř 395, 691 73
605980530
objednavkyvalihrach@centrum.cz

2
Vinotéka (Kašnice 52, 691 72)
u silnice Brno - Hodonín

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Prodej vína včetně speciálních kategorií.

Široká nabídka vín všech kategorií, včetně vín
oceněných na prestižních zahraničních soutěžích.
Držitel titulu World Champion, dvojnásobný vítěz
Chardonnay of the World, trojnásobný Vinař
roku ČR.

REGISTRAČNÍ LIST

člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
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 jednatel
nebo
Titul, jméno, příjmení
Název firmy,
OSVČ,
majitel,
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
Ing. Jarmila Smotlachová
Ing. Radek Smotlacha, soukromý zemědělec
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona
J.Smotlachová – spolupracující osoba
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
Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
Sídlo Prosím
firmy –otelefon,
email, weba návrhy. Více hlav více ví.
tento pokus.
Vaše připomínky
působí
Rudolf Baránek
–

Hlavenec 3
294 74 Předměřice nad Jizerou
723 889 277, 602 192 841
farmasmotlacha@gmail.com
info@litozel.cz

Jedna pobočka – sídlo podnikání

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Zemědělská výroba, pěstování zeleniny

Sezónní farmářský obchod
- prodej ze dvora

Nabízíme sortiment teplomilné zeleniny
pěstované ve foliových krytech – rajčata (14
odrůd), papriky (7 odrůd), okurky (5 odrůd), lilek,
cuketa, cibule, dýně
Polní plodiny – mák, pšenice, řepka

Komentář
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno
www.facebook.com/soukromnici
Rozšířeným předsednictvem
strany 28. 5 2020. Základní www.soukromnici.cz
myšlenkou je to, aby náš člen nebo
STRANA SOUKROMNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický
organizovaný
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člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Mgr. Robert Kaše

Advokátní kancelář
Mgr. Robert Kaše

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

U Svépomoci 2020/9
301 00 Plzeň
rk@akkase.cz
777 108 475

Předmět podnikání

právní poradenství
obhajoba
právní zastupování

--------------------

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

obhajoba při hospodářské trestné činnosti

REGISTRAČNÍ LIST

Komentář člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní
a ekonomické
sekci
strany
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 Titul,
sympatizant
z Ostravy, Prahy, Karlových
Varůfirmy,
věděl,OSVČ,
čím semajitel,
zabývá jeho
stranický
jméno, např.
příjmení
Název
jednatel
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné
Zdeněk Trnka
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona
Zdeněk Trnka
oční optik
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se
majitel
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.
Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
Sídlo firmy – telefon, email, web
Rudolf Baránek působí
–

Palackého 143
Rokycany
tel. 603 430 751
www. optik-trnka.cz

Tachov, Boženy Němcové 480
Plzeň, Sady pětatřicátníků 8
Praha 1, Jindřišská 19

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Oční optika
fitness

Komentář
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno
www.facebook.com/soukromnici
Rozšířeným předsednictvem
strany 28. 5 2020. Základní www.soukromnici.cz
myšlenkou je to, aby náš člen nebo
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický
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člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Bc. Petr Homola
Tel 603 118 978
petr.homola@mhcirus.cz

MH CIRUS SERVIS, s.r.o.

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

Postoloprty, PSČ 439 42
Marxovo náměstí 96
Tel +420 415 783 621
mhcirus@mhcirus.cz
www.mhcirus.cz

---------------------------

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Tepelné izolace (potrubí, kotle, apod.)
Antikorozní ochrana (potrubí, OK, včetně
tryskání)
Montáž lešení (Layher Allround 30.000 m2, LEKO
20.000 m2, SGB CUPLOK 5.000 m2)

Jsme montážní firmou, která provádí servisní
činnosti po celém území ČR (EU, Rusko)
především v energetice a petrochemii.
Referenční vyjádření některých našich zákazníků
je možné shlédnout na naší webové prezentaci

Komentář
REGISTRAČNÍ LIST
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno
nebo organizovaného
sympatizanta
Strany myšlenkou
soukromníkůjeČeské
republiky
Rozšířenýmčlena
předsednictvem
strany 28.5.2020.
Základní
to, aby
náš člen nebo
v
Obchodní
a
ekonomické
sekci
strany
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
Titul, jméno,
příjmení
Název firmy,
OSVČ,
majitel,
jednatel
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 tomuMiroslav
je každýNedvěd
kontakt dobrý. Po prvních 15 zájemcích z našich
připravíme databázi a
NBBřad
Ligno
uvidíme, jak dále.
Naši
předkové
z
Československé
strany
živnostensko-obchodnické
jednatel
spol. s r. o.
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
Sídlo firmy – telefon, email, web

–

Markvartice 88
okr. Jihlava
mira.nedved@seznam.cz
777 553 353

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

Stará Říše, okr. Jihlava

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

dřevovýroba – pila
autodoprava

výroba a prodej palet
pořez dřeva (katr, pásová pila)
prodej řeziva

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
www.facebook.com/soukromnici
spolupráci mezi našimi lidmi.
A to vše při plném vědomí,www.soukromnici.cz
že politická strana nesmí ze zákona
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se
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člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Ladislav Marek

Cruising Yacht Club Marné volání z.s.
námořní jachetní kapitán

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

Starokolínská 242, 190 16 Praha 21
lamark@atlas.cz
+420 604 238 356

ve všech mořích světa, která nezamrzají

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Námořní jachting

Provozování námořního jachtingu,
pořádání plaveb, kapitánských kurzů,
seminářů a školení,
kondiční plavby

REGISTRAČNÍ LIST

Komentář
člena nebo
organizovaného
Strany soukromníků
České
Založení Obchodní
a ekonomické
sekcesympatizanta
Strany soukromníků
České republiky
bylorepubliky
schváleno
v
Obchodní
a
ekonomické
sekci
strany
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,
Hradiště, Liberce atd.
Titul,Uherského
jméno, příjmení
Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel
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
svýmKučera
členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník,
který se
Robert
OSVČ
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.
Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
Sídlo firmy – telefon, email, web
Rudolf Baránek působí
–

Ratbořská 298, 190 16 Praha 21
Újezd nad Lesy
tel. 602 204 993
bazilisek@volny.cz

------------------------

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Autoopravárenství

opravy automobilů a zemědělské techniky

Komentář
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno
www.facebook.com/soukromnici
Rozšířeným předsednictvem
strany 28. 5 2020. Základní www.soukromnici.cz
myšlenkou je to, aby náš člen nebo
STRANA SOUKROMNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický
organizovaný
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člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Taťána Míčková Muchová

Galérie Krásno
Majitelka, OSVČ

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

1

Bynina 155, 757 01 Valašské Meziříčí
t. 735684898, tmuchova@seznam.cz
www.gabraamalinka.cz

Vrbenská 62, 757 01 Valašské Meziříčí

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Kultura, galérie, výstavy
Chemická výroba – vlastní značka
Gabra a Málinka

Bezoplachová dezinfekce na ruce,
Ekologické prací prášky, mýdla,
Soli, jíly a minerály do domácnosti

REGISTRAČNÍ LIST

Komentář člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní
a ekonomické
sekci
strany
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 Titul,
sympatizant
z Ostravy, Prahy, Karlových
Varůfirmy,
věděl,OSVČ,
čím semajitel,
zabývá jeho
stranický
jméno, např.
příjmení
Název
jednatel
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
Ján Porubský
OSVČ
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.
Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
Sídlo firmy – telefon, email, web
Rudolf Baránek působí
Ježovická 93, 190 16 Praha 21
Újezd nad Lesy
tel. 737 521 413

--------------------

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Kominictví

čištění a kontrola spalinových cest

Komentář
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno
www.facebook.com/soukromnici
Rozšířeným předsednictvem
strany 28. 5 2020. Základní www.soukromnici.cz
myšlenkou je to, aby náš člen nebo
STRANA SOUKROMNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický
organizovaný
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člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Miroslav Naimann

Ideal deals s.r.o.
Magda Naimannová
Magda Naimannová

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

Lupáčova 891/7, Žižkov, 130 00 Praha 3
416 811000
idealdeals@seznam.cz

Předmět podnikání
Maloobchodní a velkoobchodní prodej barev,
laků, tmelů

1
Štětí, okr. Litoměřice

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce
Barvy, laky tmely. Natěračské práce.
Zprostředkování služeb.

Síť DŮM BAREV je, stejně tak jako značky Primalex a Balakryl, součástí skupiny PPG, což
znamená okamžitý přístup k novinkám z oblasti vývoje barev a nátěrů, profesionální
zázemí aplikačních a technických odborníků na práci s barvami a flexibilitu dodávek v
případě větších odběrů.
Naše prodejna DŮM BAREV Vám nabízí komplexní sortiment barev, laků, ředidel,
příslušenství a dalších produktů zavedených renomovaných značek, které jsou potřeba
při malování a natírání. Také u nás najdete kolorovací automat, díky kterému jsme Vám
schopni namíchat jakýkoli z více než 20 000 odstínů. Samozřejmostí je profesionalita
prodejního personálu, který je vždy připraven poradit s výběrem správné barvy na Vaši
konkrétní aplikaci.

–

www.facebook.com/soukromnici www.soukromnici.cz
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
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Zuzana
Krausová,
Titul, jméno, příjmení
Název
OSVČ,Kateřina
majitel,Pánková
jednatel
v Obchodní a ekonomické
sekcifirmy,
strany
Zuzana Krausová
Zuzana Krausová
Titul, jméno, příjmení
Zuzana Krausová

Euco spol. S r.o.
Zuzana
Krausová,
Název firmy, OSVČ,Kateřina
majitel,Pánková
jednatel
Zuzana Krausová

Sídlo firmy
– telefon,
email, web
Zuzana
Krausová

Zuzana
Krausová,
Kateřina
Pánková
Počet
„poboček“
včetně obce
či města,
ve kterém
působí
Zuzana
Krausová

Euco spol. S r.o.

Sídlo firmy – telefon, email, web
Hřbitovní 185/5
360 20 Karlovy Vary

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

Sídlo firmy – telefon, email, web
Hřbitovní 185/5
360 20 Karlovy Vary

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

Předmět
podnikání
Hřbitovní
185/5
360 20 Karlovy Vary

NabídkaProvoz
zboží, jen
služeb,
obch.
spolupráce
na sídle
firmy

Augenoptikermeister
Staatl.
gepr. Augenoptiker
Augenoptikermeister

jednatel
Renc Optik
Boutique, s.r.o.
jednatel

Provoz jen na sídle firmy

Provoz jen na sídle firmy

Specializujeme se především na služby pro
sběratele,
ale iobch.
panenky
a plyšáky
Předmět podnikání
Nabídka dovážíme
zboží, služeb,
spolupráce
Dovoz evropských panenek a plyšáků
na hraní
Prodej
Dovážíme od špičkových především
Specializujeme se především na služby pro
Specializovaná půjčovna filmových rekvizit
německých firem s dlouholetou tradicí.
sběratele,
dovážíme
ale iobch.
panenky
a plyšáky
Předmět podnikání
Nabídka se
zboží,
služeb,
spolupráce
Půjčovna
specializuje
na nově
vyrobené
Dovoz evropských panenek a plyšáků
na hraní
panenky a plyšáky z historických forem a
Prodej
Dovážíme od špičkových především
materiálů,
zajišťujeme
i další
Specializujeme
se především
na servis
službykpro
LIST
Specializovaná půjčovna filmovýchREGISTRAČNÍ
rekvizit
německých
firem s dlouholetou tradicí.
danému
tématu
včetně
poradenství
k
sběratele,
dovážíme
ale
i
panenky
a plyšáky
člena nebo organizovaného REGISTRAČNÍ
sympatizanta Půjčovna
Strany
soukromníků
Českéna
republiky
se specializuje
nově vyrobené
LIST
Dovoz evropských panenek
a
plyšáků
historickým
souvislostem
na hraní
v Obchodní
a ekonomické
sekci
strany
panenky
a plyšáky zČeské
historických
člena nebo organizovaného
sympatizanta
Strany
soukromníků
republikyforem a
REGISTRAČNÍ
LIST
Prodej
Dovážíme
od špičkových především
v Obchodní a ekonomické
sekci
strany
materiálů,
zajišťujeme
i další servis k
člena nebo
organizovaného
Strany
soukromníků
republiky
Specializovaná
půjčovna
filmovýchsympatizanta
rekvizit
německých
firem
sČeské
dlouholetou
tradicí.
Titul, jméno, příjmení
Název firmy,
OSVČ,
majitel,
jednatel k
danému
tématu
včetně
poradenství
v Obchodní a ekonomické
sekci
strany
Půjčovna se specializuje na nově vyrobené
historickým
souvislostem
Titul, jméno, příjmení
Název
OSVČ,
majitel, jednatel
panenky
afirmy,
plyšáky
z historických
forem a
Zdeněk Renc
Titul, jméno, příjmení
Název firmy,
OSVČ, majitel,
jednatel
materiálů,
zajišťujeme
i další
servis k
Staatl. Zdeněk
gepr. Augenoptiker
Renc Optik Boutique, s.r.o.
Renc
danému tématu
včetně poradenství k
Augenoptikermeister
jednatel
Staatl. Zdeněk
gepr. Augenoptiker
Renc Optik
Boutique,
s.r.o.
historickým
souvislostem
Renc

Sídlo firmy – telefon, email, web
Sídlo firmy – telefon, email, web
Sídlo firmy – telefon, email, web
Husovo nám. 54, 269 01 Rakovník
tel. 604
Husovo nám.
54, 204
269 961
01 Rakovník
email: optika.renc@seznam.cz
tel.
604
204
961
Husovo www.rencoptik.cz
nám. 54, 269 01 Rakovník
email: optika.renc@seznam.cz
tel. 604 204 961
email:www.rencoptik.cz
optika.renc@seznam.cz
www.rencoptik.cz

Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
působí
Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
působí
Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
Rakovník, působí
Husovo nám 54

Praha 10,
Minská
7 54
Rakovník,
Husovo
nám
Praha 10,
Minská
7 54
Rakovník,
Husovo
nám
Praha 10, Minská 7

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Předmět podnikání
oční optika
Předmět podnikání
optometrie
oční optika

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce
měření zraku
Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce
brýle,
kontaktní
měření
zrakučočky
sluneční
brýle,
doplňky
brýle,
kontaktní
měření
zrakučočky
spolupráce
s
významným
očním lékařem
sluneční
brýle, doplňky
brýle, kontaktní
čočky
spolupráce
s významným
očním lékařem
sluneční
brýle, doplňky
spolupráce s významným očním lékařem

optometrie
oční optika
optometrie

Komentář
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno
Komentář
www.facebook.com/soukromnici
www.soukromnici.cz
Rozšířeným
předsednictvem
stranysekce
28. 5Strany
2020. Základní
myšlenkou
to, aby náš
nebo
Založení
Obchodní
a ekonomické
soukromníků
České je
republiky
byločlen
schváleno
Komentář
STRANA SOUKROMNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický
organizovaný
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člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Ing. Štefan Drozd

M.B.M. Drozd, s.r.o.
majitel
jednatelka

Zdenka Drozdová

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

Klášterec nad Ohří
Chomutovská 246
tel. 725 106 888
info@mbmdrozd.cz
www.mbmdrozd.cz

jedna pobočka
Klášterec nad Ohří

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

velkoobchodní a maloobchodní
prodej OOPP
(osobní ochranné pracovní pomůcky)
+ drogerie
+nářadí

pracovní, volnočasové oděvy, obuv, rukavice, vše
pro práci i volný čas

REGISTRAČNÍ LIST

Komentář člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní
a ekonomické
sekci
strany
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 Titul,
sympatizant
z Ostravy, Prahy, Karlových
Varůfirmy,
věděl,OSVČ,
čím semajitel,
zabývá jeho
stranický
jméno, např.
příjmení
Název
jednatel
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
nesmí
ze zákona
Mgr.
Vojtěch
Marvan
Mgr.strana
Vojtěch
marvan
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.
Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
Sídlo firmy – telefon, email, web
Rudolf Baránek působí
Vítězná 345, Klášterec nad Ohří
723 379 099, marvyism@gmail.com

----------------------------

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Marketing a PR

PR strategie, marketingové strategie, prodejní
strategie, tržní analýzy atp.

Komentář
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno
www.facebook.com/soukromnici
Rozšířeným předsednictvem
strany 28. 5 2020. Základní www.soukromnici.cz
myšlenkou je to, aby náš člen nebo
STRANA SOUKROMNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický
organizovaný
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člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Jozef Drobný

OSVČ
Kemp Jitřenka
Jozef Drobný

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

Volšovská 126, 342 01 Sušice
tel. 603 829 384
krystal.susice@seznam.cz
www. krystal-susice.com

-----------------------

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Ubytovací a stravovací služby

Ubytovací a stravovací služby

REGISTRAČNÍ LIST

Komentář člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní
a ekonomické
sekci
strany
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 Titul,
sympatizant
z Ostravy, Prahy, Karlových
Varůfirmy,
věděl,OSVČ,
čím semajitel,
zabývá jeho
stranický
jméno, např.
příjmení
Název
jednatel
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.
Jsem přesvědčen,
tato
základní
informace může být počátečním
impulzem k obchodní
PhDr.žeIvo
Syřiště,
Ph.D.
v zaměstnaneckém
poměrunebo 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.
Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
Sídlo firmy – telefon, email, web
Rudolf Baránek působí
tel. 728 356 304
syriste001@seznam.cz

Předmět podnikání
Vysokoškolský pedagog

Praha

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce
výzkum v oblasti vzdělávání
projektová činnost
literární a publicistická umělecká činnost
vysokoškolské vzdělávání a školská
politika
výtvarná a literární tvorba

Komentář
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno
www.facebook.com/soukromnici
Rozšířeným předsednictvem
strany 28. 5 2020. Základní www.soukromnici.cz
myšlenkou je to, aby náš člen nebo
STRANA SOUKROMNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický
organizovaný
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člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Bohumil Roub

BR production
majitel

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

Ohrazenická 40, 533 52 Staré Hradiště
okr. Pardubice
tel. 776 295 201
bohumil.roub@centrum.cz

celá ČR, především vých. Čechy,
Pardubicko

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Mediální konzultace, marketingové služby
produkce akcí

Jako novinář s téměř 30letou praxí v různých
typech médií pomohu s tištěnými či
elektronickými materiály (korektury, grafika viz
www. pardubicka1.cz); v psaném slově zajistím
mediální školení i s kamerou a konzultacemi,
sám točím, stříhám, postprodukčně zpracuji i
vám dodané materiály, mám zkušenosti
s pořádáním akcí především charitativního
charakteru, a to doslova na klíč, nebo jen
požadované služby

REGISTRAČNÍ LIST

Komentář člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
Založení Obchodní a ekonomické
sekce Strany
soukromníků
České
republiky bylo schváleno
v Obchodní
a ekonomické
sekci
strany
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo
organizovaný Titul,
sympatizant
z Ostravy, Prahy, Karlových
Varůfirmy,
věděl,OSVČ,
čím semajitel,
zabývá jeho
stranický
jméno, např.
příjmení
Název
jednatel
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
Ludmila
OSVČ
podnikat. Ale Bc.
může
svým Pavlicová
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
–

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

Hroznová Lhota 407, 696 63 okr. Hodonín
tel. 602 551 907
info@eko-servis.cz

--------------------------

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

činnost účetních a daňových poradců

zpracování mezd
daňová evidence
podvojné účetnictví

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
www.facebook.com/soukromnici www.soukromnici.cz
organizovaný
sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
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člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Martin Nejdl

majitel

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

Plánice 327, 340 34 okr. Klatovy
tel. 776 660 791
martin.nejdl@post.cz

--------------------------

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

šlechtění masného skotu
člen rady plemenné knihy Aberdeen Angus

prodej plemenného skotu

REGISTRAČNÍ LIST
Komentář
člena
nebo
organizovaného
Strany soukromníků
České
Založení Obchodní a ekonomické sekcesympatizanta
Strany soukromníků
České republiky
bylorepubliky
schváleno
v Obchodní
a ekonomické
sekci strany
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,
Hradiště, Liberce atd.
Titul,Uherského
jméno, příjmení
Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel
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
Restaurant U tří zlatých hvězd
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se
Robert Pořízek
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.
Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
Rudolf Baránek
Sídlo firmy – telefon, email, web
působí

–

Malostranské náměstí 8, 118 00 Praha 1
tel. 602 812 483
info@trizlatehvezdy.cz

--------------------------

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

pohostinství

české speciality, špičková moravská vína,
soukromé akce do 40 lidí
předzahrádka v podloubí

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
www.soukromnici.cz
podnikat. Ale může svýmwww.facebook.com/soukromnici
členům poskytnout i takový druh
servisu!!! Soukromník, který se
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý.
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člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Mgr. Bohuslav Coufal

ONYX engineering, spol. s r. o.

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

Pavelkova 598/11, 779 00 Olomouc-Holice
tel. 587 406 800, 775 775 801
obchod@onyx.cz

Olomouc, Praha

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

informační technologie
školení

vše k předmětu podnikání

REGISTRAČNÍ LIST
Komentář
člena
nebo
organizovaného
Strany soukromníků
České
Založení Obchodní a ekonomické sekcesympatizanta
Strany soukromníků
České republiky
bylorepubliky
schváleno
v
Obchodní
a
ekonomické
sekci
strany
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,
Hradiště, Liberce atd.
Titul,Uherského
jméno, příjmení
Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel
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
Ing. Pavel Vild, Dis.
GA consulting, majitel
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.
Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
Sídlo firmy – telefon, email, web
Rudolf Baránek působí
–

Tomanova 2002, 440 01 Louny
tel. 732 564 001, 705 121 248
http://ga-consulting8.webnode.cz/sluzby/

Louny, severozápad, podle poptávky

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

právní poradenství

právní asistence
oceňování majetku
projekty, konzultace
životní prostředí

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.
www.soukromnici.cz
Jsem přesvědčen, že tatowww.facebook.com/soukromnici
základní informace může být počátečním
impulzem k obchodní nebo jiné
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona
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člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel
Cedram, s. r. o.
chirurgická ambulance

MUDr. Vladimír Dryml
chirurg

Sídlo firmy – telefon, email, web

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

ul. Bratří Štefanů 895/1, Hradec Králové
Poliklinika II. – 3. patro
tel. 495 865 405
cedram@seznam.cz

----------------------------------

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

zdravotní služby

zdravotní služby

REGISTRAČNÍ LIST

Komentář člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní
a ekonomické
sekci
strany
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
Titul, jméno,např.
příjmení
Název
organizovaný sympatizant
z Ostravy, Prahy, Karlových
Varůfirmy,
věděl,OSVČ,
čím semajitel,
zabývá jednatel
jeho stranický
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem
obchodní nebo jiné
Stavby –kKM
spolupráci mezi našimi
lidmi.
A
to
vše
při
plném
vědomí,
že
politická
strana
nesmí
Milan Klouzek
spol. s r.o. 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.
Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
Sídlo firmy – telefon, email, web
Rudolf Baránek působí
Topolová 548/14
460 07 Liberec 7
tel. 602 286 643
stavbykm@seznam.cz

---------------------------

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

stavební práce

- inženýrské stavby
- výstavba parkovacích ploch, chodníků,
obslužných komunikací a opěrných zdí

Komentář
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno
www.facebook.com/soukromnici
Rozšířeným předsednictvem
strany 28. 5 2020. Základní www.soukromnici.cz
myšlenkou je to, aby náš člen nebo
STRANA SOUKROMNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický
organizovaný
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člena nebo organizovaného
sympatizanta
Strany
soukromníků
České republiky
v Obchodní
a ekonomické
sekci
strany
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení
Titul, jméno, příjmení

Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel
Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Ing. Václav Valečka
Ing. Václav Valečka

Pohoda Praha
Pohoda
Praha
s. r. o.
s. r. o.
majitel
majitel

Sídlo firmy – telefon, email, web
Sídlo firmy – telefon, email, web

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

ul. Havraní 173
ul.
Havraní
173
251
01 Říčany
251603
01 448
Říčany
tel.
212
tel. 603 448 212
email: pohoda.praha@atlas.cz
email: pohoda.praha@atlas.cz

Předmět podnikání
Předmět podnikání

---------------------------------------------------------

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce
Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

- prodej movitého i nemovitého majetku
prodej
movitého
viz nabídka
- veřejné
dražby i nemovitého majetku
REGISTRAČNÍ
LIST
viz
nabídka
veřejné
dražby
poradenství
v insolvenci
a konkurzech
LIST
člena nebo organizovaného REGISTRAČNÍ
sympatizanta Strany
soukromníků
České
republiky
- poradenství
v insolvenci
a konkurzech
v Obchodní
a ekonomické
sekci
strany
člena nebo organizovaného
sympatizanta
Strany
soukromníků
České
republiky

REGISTRAČNÍ LIST

–
–

v Obchodní
a ekonomické
sekci
strany
člena nebo organizovaného
sympatizanta
Strany
soukromníků
České republiky
v
Obchodní
a
ekonomické
sekci
strany
Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel
Komentář Titul, jméno, příjmení
Titul,
jméno,
příjmení
Název
firmy,
OSVČ, majitel,
jednatel
Komentář
Založení
Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků
České
republiky
bylo schváleno
Titul, jméno,
příjmení
Název
firmy,
OSVČ,
majitel,
jednatel
Založení Obchodní
a ekonomické
soukromníků
České
republiky
byločlen
schváleno
Rozšířeným
předsednictvem
stranysekce
28. 5Strany
2020. Základní
myšlenkou
je
to,
aby náš
nebo
Rozšířeným předsednictvem
strany
28. 5 2020.
Základní
myšlenkou
je to,čím
abysenáš
člen jeho
nebostranický
organizovaný
sympatizant
např.
z Ostravy,
Prahy,
Karlových
Varů věděl,
zabývá
Tomáš Forst
OSVČ
organizovaný
sympatizant
např.
z
Ostravy,
Prahy,
Karlových
Varů
věděl,
čím
se
zabývá
jeho
stranický
kolega
z Břeclavi,
Uherského
Hradiště,
Liberce
atd.
Tomáš Forst
OSVČ
kolegapřesvědčen,
z Břeclavi, Uherského
Hradiště,
Libercemůže
atd. být počátečním impulzem
Jsem
že
tato Forst
základní
informace
Tomáš
OSVČk obchodní nebo jiné
Jsem přesvědčen,
že tato
základní
informace
může
být počátečním
k obchodní
nebo jiné
spolupráci
mezi našimi
lidmi.
A to vše
při plném
vědomí,
že politickáimpulzem
strana nesmí
ze zákona
spolupráciAle
mezi
našimi
lidmi.
A to vše
při plném
vědomí,
že politická
nesmí ze
zákona
podnikat.
může
svým
členům
poskytnout
i takový
druh
servisu!!!strana
Soukromník,
který
se
podnikat. vstoupit
Ale můžedosvým
členům
i takový
druh
Soukromník,
se
rozhodne
politiky,
musíposkytnout
také vydělávat
peníze.
A servisu!!!
k tomu je každý
kontaktkterý
dobrý.
rozhodne
do politiky,
musí
vydělávatdatabázi
peníze.
k tomu jevčetně
každý
kontakt
dobrý.
Po
prvníchvstoupit
15 zájemcích
z našich
řadtaké
připravíme
a uvidíme,
jak
dále.
Naši
předkové
Počet A
„poboček“
obce
či města,
ve kterém
Sídlo firmy – telefon, email, web
prvních 15 zájemcích
našich řad připravíme databázi
a
uvidíme,
jak
dále.
Naši
předkové
působí
zPoČeskoslovenské
strany zživnostensko-obchodnické
středostavovské
mezi
sebou
velmi
čile
Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém
Sídlo firmy – telefon, email, web
z Československé
strany
živnostensko-obchodnické
středostavovské
mezi
sebou
velmi
obchodovali.
I když
neměli
internet, věděli o sobě. Vzal
jsem
na sebevčetně
dobrovolně
za
působí
Počet
„poboček“
obce čizodpovědnost
města,čile
ve kterém
Sídlo Prosím
firmy
email, web
obchodovali.
I když–neměli
věděli
o sobě.Více
Vzalhlav
jsemvíce
na sebe
zodpovědnost
za
tento pokus.
otelefon,
Vašeinternet,
připomínky
a návrhy.
ví. dobrovolně
působí
tento pokus.
Prosím
o
Vaše
připomínky
a
návrhy.
Více
hlav
více
ví.
Rudolf Baránek
Děpoltice 47, okr. Karlovy Vary
----------------------------Rudolf Baránek
tel.47,
777okr.
208Karlovy
658 Vary
Děpoltice
----------------------------forstmalby@seznam.cz
tel.
777
208
658
Děpoltice 47, okr. Karlovy Vary
----------------------------forstmalby@seznam.cz
tel. 777 208 658
forstmalby@seznam.cz

Předmět podnikání
Předmět podnikání
Předmět podnikání
viz nabídka služeb
viz nabídka služeb
viz nabídka služeb

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce
Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce
Nabídka zboží, služeb,
malíř obch. spolupráce
natěrač
malíř
tapetář
natěrač
malíř
tapetář
natěrač
tapetář

Komentář
www.facebook.com/soukromnici www.soukromnici.cz
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno
Komentář

STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
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člena nebo organizovaného sympa?zanta Strany soukromníků České republiky
v Obchodní a ekonomické sekci strany
Titul, jméno, příjmení
Ing. Roman Sornas

Sídlo ﬁrmy – telefon, email, web

Název ﬁrmy, OSVČ, majitel, jednatel
OSVČ

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

PLZEŇ
Ke Kukačce 797/19, 31200 Plzeň
724602739
sornas.roman@gmail.com

Předmět podnikání

Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitosg
Poradenská a konzultační činnost, zpracování
odborných studií a posudků
Služby v oblas? administra?vní správy a služby
organizačně hospodářské povahy
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Stavební dozor
Technický dozor stavebníka
Inspekce a prohlídky staveb a bytů, posouzení
jejich stavu spolu s návrhem opatření včetně
odhadu nákladů

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 sympaBzant 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 poli?cká strana nesmí ze zákona
–

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

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