
První reakce 
Petra Bajera
Výsledek voleb pokládám především jako vel-
ký úspěch Soukromníků, jejichž hlasy pomohly 
tomu, že společná kandidátka ODS s podpo-
rou Soukromníků skončila na druhém místě. 
Jsem rád, že se nám podařilo spojit síly a že 
Soukromníci mobilizovali všechny živnostníky, 
malé podnikatele a ty, kterým minulá vláda šla 
nejvíce po krku. Společně jsme posílili a chy-
bělo opravdu malý kousek k tomu, aby měla 
Strana soukromníků ČR dokonce své poslance. 
Věřím tomu, že ODS si toto také uvědomuje 
a poté, co opadnou povolební emoce, o tom 
budou odvážněji mluvit také veřejně. Společně 
jsme dokázali to, že má cenu obhajovat svo-
bodu a soukromím, že má cenu bojovat proti 
byrokracii a šikaně ze strany státu. A Strana 
soukromníků v tom bude intenzivně pokračo-
vat a věřím, že se nám to podaří.

Podařilo se nám mobilizovat nejen živnostníky 
a malé podnikatele, a přesvědčit je, že hlas pro 
společnou kandidátku je správný krok.
Občanští demokraté jsou si našeho přínosu vě-
domi. „Chtěl bych Vám i Vašim kolegům poděko-
vat za úsilí a podporu ve volební kampani, bez 
nichž by takový výsledek nebyl možný. Spoje-
nectví Občanské demokratické strany a Strany 
soukromníků České republiky bylo významným 
signálem, že zde existuje politická síla, která 
stojí na straně živnostníků, podnikatelů a všech 
aktivních lidí. Věřím, že budeme jejich zájmy 
společně hájit dál,“ zhodnotil spolupráci s námi 
předseda ODS Petr Fiala.
Je zřejmé, že vznikne vláda, která těm, pro kte-
ré jsou pojmy jako svobodné podnikání či malý 
efektivní stát stále důležité, nic zásadně dob-
rého nepřichystá. O to více musíme být aktivní 
v tom, co děláme – tedy burcovat, mobilizovat 
a usilovat o možnost mluvit do reálné politiky. 
Teď jsou před námi komunální volby. Pojďme 
do nich se stejnou intenzitou, s jakou jsme do-
kázali vyvinout nyní. Určitě se to vyplatí.
 Petr Bajer, 
 předseda Strany soukromníků ČR

VŠICHNI JSME 
SOUKROMNÍCI.CZ

Kontaktní centrum: 734 200 601  www.facebook.com/soukromnici www.soukromnici.cz

news 
letter

2017

Spolupráce s ODS? Vznikla reálná politická síla

11

STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Téměř 573 00 hlasů, 25 mandátů a pozice nejsilnějšího pravicového uskupení. Tak vypadá stručnou řečí výsledek 
kandidátky ODS s podporou Soukromníků. Bez ohledu na celkové vyznění voleb to je nesporný úspěch. 

Zamyšlení a trocha jednoduché matematiky

Kdy bychom ale rozhodně neměli být opomíjeni,to 
je teď. Po volbách. A hovoří pro to, když nic jiné-
ho, jednoduchá matematika. Náš přínos do těchto 
voleb osciluje podle mého názoru kolem 2 % hlasů. 
Naprosto jisté je to, že naši lidé nasbírali zhruba 
23 000 preferenčních hlasů, což je nejen příjemný 
finanční dopad, ale znamená to něco mnohem dů-
ležitějšího. 
Jen rozdíl našich preferenčních hlasů znamenal, že 
ODS s 11,32 % má v PSP ČR 25 poslanců, tedy o 3 
více než Piráti (10,79%) a než SPD (10,64%). Naše 

hlasy tedy spadly do společného pytle a znovu opa-
kuji, že znamenají 3 mandáty navíc. Pro mne jako 
pro ekonoma, to znamená nejen jakousi větší pres-
tiž, ale i 2 700 000 Kč ročně za mandáty do stra-
nické pokladny.
A zároveň dobře vím, jak se nám tyto hlasy těžko 
sháněly. Velice často osobním přemlouváním lidí, 
kteří ODS nikdy nevolili. Přesvědčování kamarádů 
a kamarádů našich kamarádů, celých rodin se slo-
žitými politickými vztahy, trafikantky nadšené pro 
Piráty, správce stadionu – voliče socdem, notorické 

nevoliče, policisty, učitele a jiné státní zaměstnance. 
A jistě i lidi stejných krevních skupin, aby nezapo-
mněli.  A leckde v celkem amatérských podmínkách. 
Bez profesionálně vedených sociálních sítí, bez 
billboardů atd. Velice si vážím nadstandardní práce 
v krajích. Na závěr znovu musím zopakovat - bez 
nás by prostě ty 3 mandáty chyběly. A za to by nás 
měli hodně poplácat po zádech. A možná nejen to 
(jak už jsem nahoře podotkl, jsem ekonom).
 Ladislav Linek,
 1. místopředseda Strany soukromníků ČR

Zhruba tři čtvrtě roku před volbami jsme uzavřeli s ODS dohodu o tom, že do voleb do PSP půjdeme jako podpůrčí 
síla ODS. Spolupráce se držela v dobrých mezích, byť v některých krajích se trochu zajiskřilo. Někde byla spolupráce 
dobrá, někde jsme si prostě jen nepřekáželi. Často jsme vedení ODS upozorňovali na volebních štábech i dalších 
jednáních, že jsme při různých vystoupeních představitelů ODS opomíjeni. 



Kontaktní centrum: 734 200 601  www.facebook.com/soukromnici www.soukromnici.cz

Jak si vedli 
naši kandidáti 

Ale i patová situace je někdy nadějná. Andrej 
Babiš se sice usmívá, ale zmůže se maximálně 
na menšinovou vládu, která nemusí projít par-
lamentem. Anebo stvoří vládní paskvil s Tomio 
Okamurou a některými přeběhlíky. Uvidíme. 
Naše strana ukázala, že jde ve svém vlivu na-
horu a naše hlasy rozhodly, že je ODS druhou 
nejsilnější stranou. Věřte, že ani v dalších jed-
náních neuděláme chybu. 
Dovolte, abych Vám jako první dokument 
předložil výsledky našich 40 členů na kandi-
dátkách prostřednictvím 2 ukazatelů – pre-
ferenčních hlasů (kroužků) a procent zisku 
preferencí. Celkem jsme získali přes 22 000 
preferenčních hlasů. Rudolf Baránek,
 politický tajemním strany

Kandidát Preferenční hlasy Podíl hlasů Kraj

1. Ing. Ladislav Linek 1 914 1,98 Praha 

2. Petr Bajer 1 755 6,19 Pardubický

3. Mgr. Jan Křižková, MBA 1 722 5,95 Zlínský

4. PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 1 565 1,65 Praha 

5. Jan Baránek 1 309 1,88 Jihomoravský 

6. Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. 1 145 4,19 Olomoucký 

7. Ing. Josef Živnůstek 1 086 1,27 Středočeský 

8. Pavel Havlíček 758 2,30 Plzeňský 

9. Ladislav Marek 680 0,68 Praha 

10. Marie Mračková 555 1,45 Jihočeský 

11. Ing. Světlana Procházková,MBA 543 1,42 Jihočeský 

12. Marcela Chrpová 523 0,61 Středočeský 

13. JUDr. Jakub Dohnal, PH.D. 487 1,78 Olomoucký 

14. Ivana Snítilová 478 1,68 Pardubický 

15. Vlastislav Filka 419 0,60 Jihomoravský 

16. Bc. Petr Thaisz,MBA 419 1,02 Moravskoslezský 

17. Pavel Luxa 410 0,47 Středočeský 

18. Ing. Jiří Jindra 388 1,18 Plzeňský 

19. Jaroslav Hauer 385 0,38 Praha 

20. Bc. Marek Krčil 379 1,76 Liberecký 

21. Mgr. Ivana Voláková 362 1,12 Ústecký 

22. Bc. Ondřej Kadlec 360 0,94 Jihočeský 

23. Ing. Miroslav Podhajský 345 1,07 Ústecký 

24. Bc. Milan Javorček 343 1,03 Ústecký 

25. Ing. Radúz Mácha 323 1,12 Zlínský 

26. Ing. Radomír Koval 315 0,45 Jihomoravský 

27. Zdeněk Renc 315 0,36 Středočeský 

28. Tomáš Zonyga 309 0,44 Jihomoravský 

29. Miroslav Stehno 305 1,17 Vysočina 

30. Ing. František Tomášek 261 0,80 Královehradecký 

31. Mgr. Jan Vodák, Ph.D. 266 0,92 Zlínský 

32. Jan Tóth 258 2,38 Karlovarský 

33. Ing. Ivo Brauner 234 0,57 Moravskoslezský 

34. Vlastimil Dostál 209 0,51 Moravskoslezský 

35. Lubomír Adamiš 209 0,51 Moravskoslezský 

36. Radovan Hovorka 187 0,57 Královehradecký 

37. Petr Jurča 176 1,63 Karlovarský 

38. Pavel Fulín 156 0,72 Liberecký 

39. Miroslava Táborská 153 0,58 Vysočina 

40. Alena Michálková 51 0,18 Olomoucký 

Volby máme za sebou a nastá-
vá čas rozboru toho, co se stalo 
a určení strategie, jak dál. Vznikla 
nesmírně složitá situace ve státě. 

Po volbách se konalo přátelské setkání členů 
ODS Pardubický kraj, Soukromníci – Pardubický 
kraj a Mladých konzervativců Pardubice v re-
stauraci Evropa. 
Setkání inicioval předseda Soukromníků Petr 
Bajer a to především jako poděkování za od-
vedenou práci ve volební kampani. Kromě 
osobních rozhovorů přišla řeč na výsledky voleb 
a úspěch spolupráce naší společné kandidátky, 
ale i další strategii do komunálních voleb. 

Jedeme dál 


