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Výsledek je z mého pohledu velmi špatný a to 
ve všech krajích, protože i tam, kde jsme získali 
zastupitele  jsme čekali výsledek daleko  lepší. 
Důvodem  neúspěchu  koalice  je  především  to, 
že naši voliči, tedy OSVČ, drobní a střední pod-
nikatelé a voliči Svobodných k volbám prostě 
nepřišli.  Je  to  pro  mě  šokující  zjištění.  Vždyť 
se jedná o ty, kteří jsou v tomto státě ,,na od-
střel“ a oni se nebrání!
Důvodů  je mnoho.  Jedním z nich  je určitě ne-
vhodné spojení dvou politických stran, kde 
došlo k negaci voličů obou stran i díky repub-
likovým  rozdílům  v  programech.  Podnikatelé 
nechtějí  vystoupení  z  EU  (jsou  závislí  na  do-
tacích), Svobodným pak vadí některé naše zá-
ležitosti. Takže v tomto případě 1+1 se nerov-
ná 2, ale 0,5. Dalším důvodem neúspěchu byl 
bezesporu počet aktivních členů v kampaních, 
a to z obou stran a ve většině krajů. Podíváte-
-li se na úspěšné strany, kolik  lidí se zapojo-
valo do jejich kampaní a porovnáte-li to s cca 
2 až 10 členy  je  jasné, že  jsme s programem 
koalice  seznámili  málo  našich  voličů.  Dalším 
důvodem byla až patologická snaha republiko-
vých médií  neukazovat nás.  Strany,  které  též 
úspěšné  nebyly  (i  když  v  médiích  měly  max. 
prostor) zvány byly. Typická ukázka manipula-
ce voliči, dle zadání…
Dalších  důvodů  bylo  několik  a  určitě  je  de-
tailně  rozebereme ve  vedení  strany,  v  krajích 
a klubech.
Jsem velmi  rád,  že navzdory  všemu máme  tři 
naše  zástupce  ve  dvou  krajských  zastupitel-
stvech.  Jsem  přesvědčený,  že  začnou,  spolu 
s koaličními partnery, ihned pracovat na napl-
nění našich krajských programů a na zviditel-
nění strany.
Strana  soukromníků  musí  okamžitě  plnit  to, 
pro  co  byla  založena.  Je  tím  stavovská  poli-
tika  ochrany  drobných  a  středních  podnika-
telů,  jejich  rodin  a  jejich  zaměstnanců.  Tedy 
těch, kteří tyto volby ve velké míře sabotovali. 
K těmto se musíme dostat se svým programem 
a přesvědčit je. To se stane bohužel především 

v okamžiku, kdy narazí za úplné dno a kdy kro-
ky vlády pocítí naplno. Potom se k nám přijdou 
vyplakat a snad už pochopí, že se musí bránit.

Nyní musíme trpělivě budovat strukturu strany 
a profesionalizovat vedení (i v krajích) a získá-
vat kvalitní kandidáty k jejich využití v dalších 
volbách. Nesmí dojít k opakování toho, že bu-

deme kandidátky tvořit na poslední chvíli a tím 
i za každou cenu.
Strana musí okamžitě začít pracovat na kam-
pani do Parlamentních voleb, konaných za rok. 
Jsem přesvědčený, že je nutné vytvoření velké 
pravicové koalice – bloku. V něm musí být ne-
jen malé strany ale i alespoň jedna velká, za-
jišťující přístup do republikových médií. S pro-
centy,  která  jsme obdrželi,  jsme pro  partnery 
zajímaví. V kampaních se povedlo ještě značku 
naší  strany  zviditelnit.  Bohužel  nám  nahrává 
i  to,  v  jakém  stavu  bude  drobné  podnikání 
za cca. půl roku, kdy např. EET postihne velkou 
část podnikatelů a zdražení pak všechny oby-
vatele našeho státu. Tedy i ty kterým nyní před 
volbami bylo přidáno.
Máme tedy před sebou mnoho práce a  já vás 
prosím,  vydržte.  Jedná  se  přeci  o  zachování 
i našich živností a svobod a toho, co předáme 
našim dětem.
Petr Bajer, předseda Strany soukromníků Čes-
ké republiky
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STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení spolustraníci a sympatizanti Strany soukromníků České republiky, po vystřízlivění a opadnutí emocí se na vás ob-
racím se zhodnocením výsledků voleb.
V první řadě děkuji všem, kdo byli aktivní ve volební kampani, všem, kdo poskytli finance na krytí kampaně a v neposlední 
řadě všem, kdo k volbám přišli a podpořili nás svým hlasem. Byli zvoleni čtyři zastupitelé ve Zlínském kraji (dva Svobodní 
a dva Soukromníci) a čtyři zastupitelé v Plzeňském kraji (jeden náš díky preferenčním hlasům). V ostatních krajích jsme 
nezískali mandáty a třetí ,,nejúspěšnější“ Pardubický kraj skončil s 2,44%.

STraNa MUSí 
OKaMžiTě ZaČíT 
PracOVaT Na KaMPaNi 
DO ParlaMENTNích 
VOlEB, KTEré SE KONaJí 
Za rOK. VyTVOřME VElKOU 
PraVicOVOU KOalici.  “

”
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 Podařilo se nám na kandidátku poskládat tým 50 
kvalitních lidí, další desítky či stovky lidí intenzivně 
pracovaly na programu, mapovaly problémy celého 
Zlínského kraje i jeho jednotlivých regionů a hledaly 
řešení. Já pevně doufám, že pro řadu z nich dnem 
voleb nic neskončilo a dál s námi budou pracovat 
na  tom, aby Zlínský kraj byl  skvělým místem pro 
život,“  říká  lídr  Svobodných  a  Soukromníků  ivo 
Valenta. Podle něho je teď ze všeho nejdůležitější 
nepolevit v tempu, neztratit dynamiku.  „Důvěra lidí 
je pro nás obrovským závazkem, kterému musíme 
dostát. a klidně  i  jako opozice. V Senátu  jsem si 
ověřil,  že  člověk nemusí být zcela nutně součástí 
velkého  uskupení,  aby  něco  dokázal.  Na  začátku 
všeho musí stát hlavně ochota pracovat, nebát se 
a bojovat. a takto chceme vystupovat i v Zastupi-
telstvu Zlínského kraje,“ dodává slovácký senátor.
Svobodní a Soukromníci připravili opravdu podrob-
ný program, rozvedený až do jednotlivých regionů. 
„Všichni se soustředili na obecné proklamace, my 
jsme hledali konkrétní  řešení. Teď se musíme po-
kusit je na půdě zastupitelstva uvést v život. Jsem 

Jako slovácký senátor jste dostal ze svého domov-
ského regionu skutečně velkou podporu. Čím si to 
vysvětlujete? 
Především mi dovolte, abych ještě jednou všem vo-
ličům poděkoval. Je vidět, že tam, kde dlouhou dobu 
působím, a kde  jsem získal důvěru pracovat  také 
jako senátor, mne lidé znají, sledují moji práci a jsou 
s  ní  spokojeni.  Pro  mne  je  tento  výsledek  také 
jakýmsi  vysvědčením  za  dva  roky  působení  v  roli 
slováckého  senátora.  Těší mne,  že  jsem společně 
se svým týmem dokázal odpracovat spoustu věcí, 
které skutečně pomohly našemu regionu. a snad se 
nám také podařilo změnit vnímání toho, co doká-
že senátor udělat pro svůj volební obvod. Konečně 
je nás  v Praze pořádně slyšet,  konečně  jsme za-
bojovali za  folkloristy nebo cyklisty na vinařských 

stezkách, konečně  jsme donutili pražské ministry, 
aby  začali  řešit  osud  bývalé  věznice  v  Uherském 
hradišti.  Kromě  toho  otevíráme  Slovácko  celému 
světu, pomáháme s jeho propagací a v neposlední 
řadě bojujeme také za to, aby stát nesvazoval pře-
devším malé  radnice  čím dál  větší  byrokracií,  což 
musí podle mne změnit zcela nový zákon o obcích. 
Ten chceme společně se starosty vytvořit v  rámci 
akademie samospráv, kterou jsme letos na podzim 
založili.
Teď jste se stal zároveň krajským zastupitelem. 
Jak budete zvládat tento souběh funkcí? A nebude 
vás to brzdit pří senátorské práci? 
To  vůbec  ne. Naopak  jsem přesvědčen  o  tom,  že 
v  této  spojitosti  dokážeme  vytvořit  spoustu  vzá-
jemných synergií, které pomohou našemu regionu. 
Dlouhodobě  kritizuji  kraj  za  to,  že  se  z  něj  stal 
byrokratický  moloch,  který  nepomáhá  obcím,  je-
jich občanům a ani třeba rozvoji malého podnikání 
v našem regionu. Také stále odkládá řešení vleklých 
problémů, ať už v oblasti zdravotnictví či dopravní 
infrastruktury. To jsou věci, které v mnoha směrech 
trápí  obyvatele  celého  kraje.  a  já  věřím,  že  nové 
krajské zastupitelstvo bude bez ohledu na výsledek 
koaličního vyjednávání schopno tyto problémy začít 
intenzivně řešit.
Pokud skončíte v opozici, budete zřejmě ten, který 
bude nejhlasitějším kritikem krajské vlády. 
ale kdepak. Proč bych měl být pouze kritikem. Mojí 

snahou  je,  abychom  si  společně  vyhrnuli  rukávy 
a začali pracovat. Myslím si, že krajské zastupitel-
stvo není platformou pro politikaření. Je třeba, aby 
se  zde  zastupitelé  rozumně  domluvili  a  společně 
prosazovali projekty, které pomohou našemu kraji 
k tomu, aby se zde žilo ještě lépe. Věřím, že i z pří-
padných  opozičních  lavic  rádi  podpoříme  návrhy, 
které budou směřovat k tomuto cíli. Když jsem se 
účastnil předvolebních debat, slyšel jsem od svých 
kolegů, že mají v mnoha ohledech podobné priori-
ty, jako máme my. Takže nepřicházím do krajského 
zastupitelstva  „bořit  a  ničit“,  ale  společně  praco-
vat na rozvoji našeho kraje. Moc bych si přál, aby 
k tomu stejně přistupovali všichni kolegové.
Na co se chcete během své práce v krajském zastu-
pitelstvu soustředit? 
Během  volební  kampaně  jsme  představili  velké 
množství našich receptů a  teď bude na nás, aby-
chom pro ně hledali co nejvíce spojenců v krajském 
zastupitelstvu. Za naši koalici zde budeme sice pou-
ze ve čtyřčlenném složení, ale věřím, že pro rozum-
né návrhy seženeme výrazně širší podporu. Navíc 
máme  za  sebou  spoustu  našich  kolegů,  starostů, 
živnostníků a zkušených odborníků, se kterými se 
budeme radit a velmi intenzivně komunikovat. Kraj-
ská politika nemůže být uzavřena pouze v Baťově 
mrakodrapu, musí být daleko otevřenější.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz, redakčně kráceno

Máme čtyři zastupitele. Co bude dál? 

Senátor Valenta: Vyhrneme si rukávy a začneme pracovat 

Výsledkem jsou čtyři křesla zastupitelů, které obsadí ivo Valenta, Tomáš Pajonk, helena lasztoviczová a Michal Dvouletý. 
„Jde ovšem jen o pomyslnou špičku ledovce. 

„Podpora, kterou jsme získali především na Slovácku, mi udělala obrovskou radost. Je to zároveň závazek k tomu, aby-
chom důvěru lidí nezklamali. Voliči mne však již znají a ví, že když se do něčeho pustím, tak je to vždy naplno,“ uvedl 
v povolebním rozhovoru pro parlamentnilisty.cz senátor ivo Valenta.

přesvědčen, že v části z nich budeme úspěšní. Být 
zastupitelem totiž pro nás určitě nebude znamenat 

přijet  párkrát  do  roka  na  zasedání  a  zvedat  tam 
ruku,“ uzavírá Tomáš Pajonk.
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Kandidáti  podporovaní  Soukromníky:  Jiří  Ober-
falzer,  obvod 16 – Beroun; Michael  canov,  ob-
vod  34  –  liberec;  Mgr.  Miluše  horská,  obvod 
43 – Pardubice; rNDr. Miloš Vystrčil, obvod 52 
– Jihlava; ing. Veronika Vrecionová, obvod 28 – 
Mělník; ing. Tomáš Jirsa, MBa, obvod 10- Český 
Krumlov; ing. Jan horník, obvod 1 - Karlovy Vary. 
Ve volbách nakonec uspělo šest z nich. 
„Blahopřeji  všem  nově  zvoleným  senátorům 
a těším se na naši společnou práci v horní komo-
ře Parlamentu. Obzvláště mne těší, že uspěli ko-
legové Jan horník, Miloš Vystrčil a Jiří Oberfalzer, 
Tomáš  Jirsa  a  Michael  canov,  kteří  do  Senátu 
kandidovali s podporou Strany soukromníků Čr 
a mojí osobní. Tento výsledek tedy vnímám i jako 

společný úspěch Soukromníků. Před dvěma lety 
nás  nikdo  neznal  a  dnes  máme  přímé  nebo 
koaliční  zastoupení  jak  v  Senátu,  tak  ve  dvou 
krajských  zastupitelstvech  ve  Zlíně  a  Plzni.  To 
považuji za velmi dobrý start a potvrzení našeho 
růstu, protože Soukromníci tak sbírají svá malá, 
ale  přesto  významná  želízka  již  ve  třetích  vol-
bách za sebou. a věřím, že tak budeme připrave-
ni i na další volby, které nás čekají. 
To, co mi naopak nedělá vůbec radost, je histo-
ricky nejnižší volební účast. Myslím si, že by se 
všichni  politici měli  hluboce  zamyslet  a  změnit 
dosavadní politické klima, které pouze odrazuje 
lidi od toho, aby šli k volbám. Podle mne je třeba 
přestat politikařit, vrátit do politického rozhodo-

vání zdravý rozum, přestat hledat důvody, proč 
něco  nejde  a  začít  společně  táhnout  za  jeden 
provaz  a  řešit  vleklé  problémy  naší  země. Mu-
síme  znovu  společně  vrátit  lidem  důvěru  v  to, 
že jejich hlas u voleb dokáže něco změnit. Musí 
znovu uvěřit  v  to,  že  volební program není  jen 
cárem papíru a že v rámci povolebních vyjedná-
vání se neobejmou ty strany, které do poslední 
chvíle  před  volbami  nenechali  na  sobě  nit  su-
chou. Politika  se podle mne musí  stát  čitelnou 
a srozumitelnou a politik musí nést jasnou zod-
povědnost  za  rozhodnutí,  která  přijímá.  Věřím, 
že nám třeba nová konstelace v Senátu dopřeje, 
abychom se vydali touto cestou,“ uvedl senátor 
ivo Valenta. 

MICHAEL CANOV (55, Starostové pro Liberecký kraj/STAN) – obvod libe-
rec. Od roku 1994 je canov členem zastupitelstva v chrastavě, kde od roku 
1984 učí  na  gymnáziu. Od  roku 2002  je  starostou  chrastavy  a  od  roku 
2012  zastupitelem libereckého  kraje.  canov  patří mezi  zakládající  členy 
hnutí Starostové pro liberecký kraj, v němž je prvním místopředsedou. Zná-
mým se stal díky svým úspěchům v právních sporech se státními instituce-
mi. Dokázal obhájit u ústavního soudu vyhlášku o regulaci hazardu, včetně 
videoterminálů povolovaných ministerstvem financí.

JAN HORNÍK (62, STAN) – obvod Karlovy Vary. V čele radnice města Božího 
Daru stojí Jan horník už od roku 1990, od roku 2000 zasedá v zastupitel-
stvu Karlovarského kraje a senátorem je od roku 2004. V letech 1992 až 
2006 byl členem ODa, nyní kandiduje vždy jako nestraník. V Senátu je před-
sedou klubu Starostové a nezávislí a je členem výboru pro územní rozvoj, 
veřejnou správu a životního prostředí.

MILUŠE HORSKÁ (57, Nestraníci s podporou KDU-ČSL a SZ) – obvod Par-
dubice. V roce 1992 založila Základní a praktickou školu Svítání v Pardubi-
cích. Ta poskytuje vzdělání a sociální služby dětem i dospělým s mentálním 
postižením. Senátorkou se stala v roce 2010 a od prosince 2012 je místo-
předsedkyní Senátu.

TOMÁŠ JIRSA (59, ODS) – obvod Český Krumlov. Třetí období v Senátu čeká 
na Tomáše  Jirsu. Ten byl poprvé zvolen v  roce 2004. Působí  jako místo-
předseda výboru pro zahraniční věci a obranu. Od roku 1994 je starostou 
v hluboké nad Vltavou. Předtím pracoval  jako projektant Energoprojektu 
Praha.Druhé senátní kolo je jen zbytečné mrhání prostředky, říká poražený 
žokej Váňa

JIŘÍ OBERFALZER (62, ODS) –  obvod  Beroun.  Oberfalzer  je  senátorem 
od roku 2004. Mediálně známí je hlavně proti ratifikaci lisabonské smlouvy. 
Zasazuje se také o zrušení tzv. náhubkového zákona. Je jedním ze zakla-
datelů nadace Forum 2000. Je také zastupitelem města Králův Dvůr. roku 

2014 byl zvolen 2. místostarostou.Bělohradský: Karty byly rozdané od po-
čátku. Má kandidatura měla filozofický význam

MILOŠ VYSTRČIL (56, ODS) - obvod JihlavaVystrčil obhájil své senátorské 
křeslo. Senátorem je od roku 2010. Mezi lety 2004 až 2008 byl hejtmanem 
kraje Vysočina. Je zastupitelem kraje Vysočina a města Telč. Od roku 2009 
vyučuje na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Zástupci Strany Soukromníků ČR prožívali společně s ODS druhé kolo 
voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě v Jihlavě. Úspěš-
nému koaličnímu kandidátovi ve volebním obvodu Jihlava, panu Miloši 
Vystrčilovi pogratulovali přímo na místě předsedové Soukromníku a ODS 
pan Petr Bajer a pan Petr Fiala. Gratulujeme též dalším úspěšným kan-
didátům, které Soukromníci v těchto volbách podporovali.

Druhé kolo voleb do Senátu. Soukromníci 
podporovali sedm kandidátů   
Ve druhém kole voleb do Senátu podporovala Strana soukromníků České republiky sedm kandidátů. 
„Jejich postoje a reálné činy jsou velmi blízké tomu, o co usilujeme i my. Jsme pevně přesvědčeni, že budou bojovat 
proti byrokracii a zároveň hájit zájmy živnostníků, drobných podnikatelů a všech aktivních a pracovitých lidí,“ vysvět-
luje předseda Soukromníků Petr Bajer.

Profily nových senátorů podporovaných Stranou 
Soukromníků ČR
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Zástupci provozovatelů restaurací a hotelů na-
víc  nejsou  jediní,  kteří  se  opakovaně  ohrazují 
proti  praktikám  kolektivního  správce  OSa.  Jde 
především  o  navyšování  ceníků  až  o  padesát 
procent.  „V  praxi  to  vypadá  tak,  že  se  kolek-
tivní  správci  domluví  na  částce,  kterou  chtějí 
vybrat od uživatelů, a tu jednoduše rozdělí mezi 
uživatele, které mohou nějakým způsobem do-
stihnout,“ konstatuje prezident asociace Václav 
Stárek. 
Ten  rovněž  zkonstatoval,  že  OSa  se  pokusila 
zneužít nedokonalosti návrhu novely autorské-
ho zákona, jenž je nyní projednáván v Poslanec-
ké sněmovně. „Podle návrhu novely by mělo k 1. 
1. 2017 přestat platit tzv. „limitní ustanovení“, 
podle něhož nesmí součet poplatků odváděných 
všem  kolektivním  správcům  překročit  hodnotu 
50 %  koncesionářských  poplatků  z  TV  a  rádií. 
Kolektivních správců je dnes sedm. a jejich mno-
žení v minulosti působilo enormní nárůst poplat-
kové zátěže,“ konstatuje asociace s tím, že mi-
nisterstvo kultury je navrhuje zrušit a nahradit 
novým kolektivním vyjednáváním o cenách mezi 
kolektivními  správci  a  zástupci uživatelů.  Toho 
však  prý  chce  OSa  využít.  „OSa  si  to  vyložila 

Bezprostředně  po  podpisu  memoranda  v  Pl-
zeňském  kraji  se  vyjádřili  lídři  jednotlivých 

stran nové čtyřkoalice k povolebnímu vyjedná-
vání a k sestavení koalice, která by měla příští 
čtyři roky vládnout Plzeňskému kraji. 
lídr  Starostů  a  Patriotů  s  podporou  Svobod-
ných a Soukromníků Pavel Čížek, který by měl 
vykonávat  post  náměstka  pro  oblast  dopravy 
se  po  oslovení  ze  strany  ČSSD  se  s  kolegy 
z koalice nejprve zajímal o  to, zda budou mít 
možnost  realizovat  jejich  program,  kterým  je 
hlavně rovnoměrný rozvoj v regionu. 
„Našli  jsme velmi dobrou shodu a  rozhodli se 
pokračovat  v  koaličních  jednáních  a  následně 
jsme uzavřeli koaliční smlouvu. Byl nám nabíd-
nut post náměstka hejtmana v resortu dopra-
vy, který je jedním z nejtěžších, ale na druhou 
stranu má největší vztah k regionu,“ řekl nově 
zvolený Pavel Čížek.
Budoucí hejtman Josef Bernard uvedl, že k se-
stavení nové koalice výrazně přispěl především 
společný  pohled  na  řešení  problémů  v  oblas-
ti  dopravy.  „Všichni  tam  máme  jako  prioritu 
dostavbu  Západního  obchvatu  Plzně,  všichni 

máme  priority  v  tom,  že  chceme  dopravu  do-
stupnější do venkovských oblastí našeho kraje 
a  určitě  se  budeme  bavit  i  o  zlevněném  jízd-
ném. Určitě se  také budeme bavit o  integraci 
jízdného  v  Plzni  a  Plzeňském  kraji.  To  je  věc 
dalšího vyjednávání. Zatím nebudeme komen-
tovat  obsazení  jednotlivých  výborů,  protože 
nejsme  definitivně  dohodnuti  o  tom,  jak  ty 
výbory budou vypadat a kdo  je obsadí. Nebyl 
jsem nijak limitován tím, s kým se na vytvoření 
koalice dohodneme. ale připadá mi velmi efek-
tivní, když se domluvíme na koalici, která bude 
kopírovat koalici v městě Plzni. co vidím  jako 
jednu z bolestí Plzeňského kraje i města Plzně 
je to, že spolu málo spolupracují a to hodláme 
změnit,“ uvedl Josef Bernard.

Takhle to už dál nejde. Hospodaříte s penězi nás všech, 
udeřil Ivo Valenta na autorský svaz. A navrhl kontrolu  

Pavel Čížek by se měl stát náměstek pro dopravu 
v Plzeňském kraji

asociace hotelů a restaurací České republiky vyzvala poslance, aby do kolektivní správy autorských poplatků 
vnesli konečně pořádek. Stávající návrh je podle ní nutno zpřesnit a doplnit, jinak bude opět docházet k soud-
ním sporům a jednostrannému nátlaku na uživatele, kteří raději zaplatí požadované, než by se s OSa a inter-
gramem soudili. V celé věci se angažuje také senátor ivo Valenta. 

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

OSa hOSPODaří S PENěZi 
NáS VšEch a NiKDO NEVí, 
JaKýM ZPůSOBEM S NiMi 
NaKláDá. TO JE PraxE, 
KTErá NEMá OBDOBy 
a KTErOU MUSíME ZMěNiT.

“

”

tak, že od 1. 1. 2017 může neomezeně zvýšit 
ceny.  a  teprve  poté  se  začít  o  dalším  zvýšení 
dohadovat,“ dodává asociace. 
asociace tak navrhuje, aby byl mnohem lépe než 

ve vládní předloze upraven proces vyjednávání. 
„Tak aby bylo jasné, že ceny se sjednávají před 
začátkem  příslušného  období  -  zpravidla  roku. 
Zároveň také chce, aby bylo jasně a přesně sta-
noveno, jaký je právní stav, pokud mezi jednají-

cími nedojde k dohodě,“ zmiňuje se v tiskovém 
prohlášení.  Požadavkem  je  rovněž  ustanovení, 
které by omezovalo růst poplatků na adekvátní 
a přijatelnou výši. 
Senátor  Valenta  pro  změnu  chce,  aby  nad  pro 
něj  netransparentním  spolkem  OSa  byl  zřízen 
dozor. „OSa hospodaří s penězi nás všech a ni-
kdo  neví,  jakým  způsobem  s  nimi  nakládá.  To 
je praxe, která nemá obdoby a kterou musíme 
změnit. ročně se totiž jedná až o jednu miliardu 
korun. Zřízení tohoto nového stupně kontroly je 
navíc  i  v  zájmu  samotných  autorů  a  současně 
jednou z podmínek pro další navyšování sazeb 
autorských poplatků,“ zmiňuje je Valenta. 
V  případě,  že  se  dle  jeho  slov  poslanci  celou 
věcí zabývat nebudou, bude se snažit ji prosadit 
v  rámci projednávání autorského zákona v Se-
nátu. 
„Stávající situace, kdy si OSa libovolně nastavu-
je pravidla svého fungování bez veřejné kontro-
ly a neúměrně navyšuje poplatky, totiž považuji 
za nepřijatelnou, nemorální a dlouhodobě neu-
držitelnou,“ uzavřel. 

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz


