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Výměnný obchod funguje. Ve Sněmovně se rodí
podivná koalice
Hlasovací blok ANO, SPD a KSČM, obstrukce při volbě Petra Fialy místopředsedou Sněmovny či postup při rozdělování postů ve výborech. To vše podle předsedy Soukromníků Petra Bajera ukazuje na to, že v dolní komoře vzniká
podivuhodné seskupení sil. „Za vším tím slovíčkařením se v podstatě skrývá rodící se koalice, byť třeba zatím bez
přímé účasti na vládě. Ale výměnný obchod zafungoval – SPD a KSČM aktuálně nezajímá jejich program, ale zisk
postů. Za ně budou hlasovat v souladu s hnutím ANO,“ říká.
Blíží se prezidentská volba. Jaký je postoj Soukromníků? Preferujete některého z kandidátů?
Předně je jasné, že s ohledem na to, co se děje
ve Sněmovně, musíme mít na Hradě silnou pravicovou osobnost. Musí vzniknout síla, která
bude mít schopnost dění korigovat. Takových
kandidátu ale moc nevidím. Není tajemstvím,
že se na nás se žádostí o setkání s rozšířeným
předsednictvem obrátil Mirek Topolánek. Ale
nepředbíhejme. To, zda někoho vůbec oficiálně
podpoříme, i to, kdo to případně bude, řekneme
po zvážení všech okolností v průběhu prosince.

Překvapilo vás spojení těchto tří stran či hnutí?
Byla to jedna z variant, kterou výsledek voleb nabízel. Pro mě osobně to žádné velké překvapení
není. Minimálně ANO a SPD mají s ohledem na neexistenci podrobného programu s celkovou vizí
obrovský manévrovací prostor. Svou kampaň obě
hnutí postavila na několika bezobsažných k ničemu nezavazujících výkřicích, takže jejich koaliční
potenciál je obrovský.
Co říkáte na obstrukce v souvislosti s volbou Petra Fialy místopředsedou Sněmovny?
Šlo o řinčení zbraněmi, ukázku síly a zároveň jasný
vzkaz – buď půjdete s námi, nebo vás úplně odstavíme. Zároveň tím hnutí ANO a jeho pomocníci
ukázali, že principy platné ve všech vyspělých demokratických společnostech nehodlají dodržovat
automaticky, ale jen tehdy, pokud si je ten druhý
podle nich zaslouží. Pro mě je s podivem už to, že
nejsilnější opoziční strana nemá křeslo předsedy.
Obstrukce a tanečky kolem volby postu místopředsedy jsou tudíž trapné a nedůstojné.

Podle aktuálních vyjádření zástupců hnutí ANO
nebude vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání samozřejmostí. Jak
dění kolem této věci vnímáte?
Pozoruhodné jsou především veletoče, které
hnutí ANO v souvislosti s poslaneckou imunitou předvádí. Před lety ji chtěli zrušit jako
zbytečnou, pak svůj postoj pružně přeformulovali, před volbami raději o tomto tématu mlčeli
a nyní se z úst Radka Vondráčka dozvídáme,
že vydání Andreje Babiše není v zájmu země.
Tady už nelze mluvit o trapnosti, z toho už
vane mráz. Zpochybňování práce policie a soudů, to už samo o sobě dláždí cestu do pekla. Zvolená argumentace je pak připomínkou
praktik, které v minulosti vešly do dějin jako
kult osobnosti. Osobně doufám, že policie dostane šanci pracovat dál. Ale má to všechno
i pozitivní stránku – je stále více zřejmé, jaká
je reálná politika hnutí ANO. Nyní si stojí někde
mezi ČSSD a KSČM. Tak snad si to už voliči při
dalších volbách ujasní.

Od voleb, do nichž jste šli spolu s ODS, už uplynulo pár týdnů. Pokračuje nějakým způsobem
vaše spolupráce?
Samozřejmě. Máme společné poslance, kteří
byli zvoleni i díky našim voličům a našim preferenčním hlasům. Takže dál spolupracujeme,
komunikujeme a ladíme postupy. Aktuálně se
zabýváme elektronickou evidencí tržeb, u níž
shodně požadujeme zrušení třetí a čtvrté vlny.
Následně chceme ulevit těm, na které již tato
povinnost dopadla. Buď se systém zruší zcela,
nebo se ponechá na principu dobrovolnosti.
Jaké jsou aktuálně další aktivity Soukromníků?
V Senátu se bude za naší účasti projednávat
petice proti zákazu kouření. Přestože stále
platí, že za nás je jediným optimálním řešením
zrušení celého zákona, vítáme i možnost dílcích
výjimek, které alespoň někomu usnadní život
a podnikání. Příkladem je úleva pro provozovny do 50 metrů čtverečních, u kterých by měl
provozovatel možnost si ohledně kouření zvolit vlastní řešení. Dále chceme pomoci lékařům
a zastavit elektronické recepty, prosadit paušální daň pro malé podnikatele a další opatření, která usnadňující podnikání a život občanů
země.
Kromě toho řešíme, co dál v situaci kolem
kontrolního hlášení. Námi iniciovaná stížnost
u Ústavního soudu uspěla, stát to ale už zhruba
rok zcela ignoruje.
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40 dní po parlamentních volbách,
informace z bojiště
Když jsem pár dní po volbách a po prvních jednáních parlamentních stran řekl, že Andrej Babiš nechce ani náhodou
koaliční vládu, někteří kolegové se na mě dívali dost nedůvěřivě.
o momentální situaci upozornil ještě na jednu
věc. Babiš pokračuje s velkým úsilím v předvolební kampani. Jezdí po republice, popisuje
situaci a říká lidem zhruba toto.
Když mě ti ostatní nenechají makat ve váš
prospěch, budu muset vyvolat předčasné volby
a věřit, že mi dáte tolik procent, abych sám sestavil vládu, která bude makat ve Váš prospěch.
Tvrdím, že mimořádné parlamentní volby budou
v říjnu 2018 současně s volbami komunálními
a do části senátu. Je proto nutné, aby představitelé politických sil od středu doprava přestali
na Babišovy kousky hledět s otevřenou hubou
a uvědomili si, že na přípravu na další souboj
zbývá možná už jen 11 měsíců.

Situace vzniklá volbami mu dala neopakovatelnou šanci zabrat a obsadit pouze svými lidmi
ministerstva, centrální úřady, státní podniky,
bezpečnostní složky atd. Tato a další rozhodnutí jsou plně v kompetenci předsedy vlády.
Na to parlament nepotřebuje. Vše má umocněno veřejně daným slibem prezidenta republiky,
že mu kývne na všechno, co mu Andrej Babiš
předloží. Babiš ale musí spěchat. V půlce ledna 2018 jsou prezidentské volby a v případě
prohry Miloše Zemana dojde v březnu k výměně na trůnu. Co když se tak stane? Babiš musí
hrát na totální jistotu. Kolem 15. prosince ministři Babišovy vlády obsadí úřady a začnou
dělat pořádky. Směrem do veřejnosti nechá
schválit státní rozpočet, přidá důchodcům,
slíbí další zvýšení platů armádě státních úředníků, nepoužitelně „změkčí“ EET pro nejmenší
živnostníky atd. Všechno veřejnosti prodá jako
svoji zásluhu. Já báťuška, nikdo jiný. Je nutné

uznat, že Andrej Babiš umí mistrovsky využít
situace. To nakonec uměl za každého režimu.
Navíc 28 let po Listopadu pomáhá rehabilitovat komunisty a dělá to naprosto otevřeně.
Filozoficky to má postavené na tom, že bývalý komunista s tím současným se, když jde
o kořist, vždy domluví. A těch „bývalých“ je
tam dnes mnoho. Příklad. Dnes stařičká poslankyně Válková, v mládí divoká svazačka
a soudružka, navrhne do čela mandátového
a imunitního výboru stalinistu Grospiče. Prý
bude makat. O tom nepochybujte.
Velmi závažným zjištěním pro nás, kteří v listopadu 1989 a v následujících letech bojovali o to, aby se staré pořádky nemohly vrátit,
jsou průzkumy veřejného mínění. Celých 24 %
spoluobčanů souhlasí s tím, aby ANO bylo podpořeno při svém menšinovém vládnutí KSČM.
I zde probíhá Babišův průzkum trhu.
Dovolte, abych na závěr této části mé úvahy

Strana soukromníků České republiky se
i v této zdánlivě beznadějné době snaží burcovat své členy a sympatizanty tvrzením, že
mnohé jde prosadit i za této situace.
Až začne fungovat parlament, předložíme prostřednictvím poslanců společného parlamentního klubu ODS/ Strana soukromníků České
republiky následující:
•
zrušení EET v plném rozsahu
V případě zamítnutí, což lez očekávat, předložíme návrh na odložení zahájení 3. a 4. vlny
EET z důvodů nepřipravenosti, kde je šance
na úspěch proto, že je to názor mnoha poslanců napříč politickými stranami. Na úplné zrušení bude nutné čekat na příznivější politickou
situaci. Názor nikdy nezměníme.
•
zmírnění protikuřáckého zákona
Podle doporučení senátu, který reaguje
na velkou petiční akci, na které jsme se výrazně podíleli, doplněnou o návrhy pana poslance
Marka Bendy.
Vedení všech dnešních parlamentních stran
je pod tlakem svých členů a voličů proto,
jaký idiotský zákon byl schválen. Zima venku
a uzavřené zahrádky před hospodami jsou teď
naším velkým třídním spojencem. Chladno je
jak pravičákům, tak levičákům. 


Na cizím a s dotacemi
Holding Agrofert neoprávněně podniká na ploše 1700 hektarů. To se o sobě
nezní vůbec lichotivě. Věc je ale ještě horší – zároveň na tuto plochu čerpá
dotace z Evropské unie. Agrofert to ústy svého mluvčího přiznává, ale problém
v tom nevidí – je to tak historicky a dělají to všichni. Přitom nejde o žádné malé políčko u Čapího hnízda, ale pořádný kus země – 1 700 hektarů.
To odpovídá rozloze měst Žamberk, Tišnov či Kuřim. Pro srovnání. Průměrný
zemědělský podnik v České republice má rozlohu asi 150 hektarů. Takže až
zase někdy uslyšíme zvěsti o tom, že tu všichni kradou, víme, o kom je také
řeč. A tady jde navíc o krádež dvojnásobnou: užívání něčeho, co není jeho
majetkem, a zároveň rozkrádání peněz poplatníků prostřednictvím dotací…
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Ať ministerstvo 40 dní po parlamentních
vyjasní GDPR volbách, informace z bojiště
zrušení zákona omezujícího prodejní
Dopis senátora Ivo Valenty, zvoleného •
dobu
obchodů
za Soukromníky, ministrovi průmyslu
•
zrušení daně z nemovitostí
a obchodu v souvislosti s nařízením •
zkrácení doby pro dosažení 2% výdajů
o ochraně fyzických osob v souvislosti HDP na obranu státu, atd. atd.
se zpracováním osobních údajů a o volKomunální volby – říjen 2018
ném pohybu těchto údajů – GDPR:
Jak jsem Vás už informoval, Strana soukromníků
Vážený pane ministře,
obracím se na Vás v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
GDPR).
V poslední době se totiž na mne obrací velké množství živnostníků a podnikatelů se sérií konkrétních
dotazů, ale také námitek k zavádění GDPR v České
republice. Především malí živnostníci zcela tápou
a nemají žádné relevantní informace o tom, co toto
nařízení bude znamenat pro jejich podnikání a jaká
pravidla budou muset již od 25. 5. 2018 ve svých
firmách nastavit.
Na jednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České
republiky, který zasedal 1. 11. 2017, informovali zástupci Ministerstva vnitra ČR, že konkrétní metodiku
pro implementaci GDPR řeší jednotlivá resortní ministerstva. Předpokládám tedy zřejmě správně, že implementaci GDPR do podnikatelského prostředí má
na starosti právě Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Proto se na Vás obracím jako senátora Parlamentu
České republiky a žádám o co nejrychlejší zodpovězení níže uvedených dotazů.
1. Jakých podnikatelských subjektů se GDPR ve skutečnosti týká? Musí pravidla GDPR zavádět také
malý živnostník nebo OSVČ, která má živnostenské
podnikání pouze jako vedlejší zdroj svých příjmů?
2. Existuje rozdíl v rozsahu povinností spojených
s GDPR v případě živnostníků či OSVČ a podnikajících právnických osob, obchodní společnosti či korporací? Opravdu musí malí živnostníci plnit stejné
povinnosti jako velké firmy?
3. Kde je možné získat informace o tom, jaké osobní
údaje a jakým způsobem má živnostník či podnikatel
chránit v souvislosti s nařízením o GDPR?
4. Objevuje se řada spekulací, že živnostníci budou
muset šifrovat seznamy svým zaměstnanců, nebudou moci ve standardních šanonech skladovat
vystavené faktury, budou muset platit nezávislé pověřence, sepisovat pracovní postupy, aby prokázali
správné zacházení s osobními údaji. Je možné tyto
spekulace vyvrátit, upřesnit nebo potvrdit?
5. Je k dispozici nějaká přehledná a ucelená metodika či návod, jak má podnikatel a malý živnostník postupovat, aby byl do 25. 5. 2018 připraven na GPDR
a nebyl vystaven hrozbě sankcí? Pokud ano, žádám
o poskytnutí takové metodiky či návodu.
6. Kam se mohou podnikatelé obracet se svými individuálními dotazy souvisejícími s GDPR a kdo jim
bude schopen ze strany státu poskytnout přesné
informace a závazné stanovisko?

Ivo Valenta

(redakčně kráceno)

České republiky zahájila přípravu na komunální a
senátní volby. Naší snahou bude postavit nejméně
300 komunálních kandidátek v obcích a městech
České republiky. Sledujeme tím několik cílů.
•
zajistit klid pro soukromníky, jejich rodiny
a jejich zaměstnance v co nejvíce obcích a městech.
•
Máme ověřené, že tam, kde už dnes
máme starosty, místostarosty a zastupitele, jsou tito
kladně přijímáni i nepodnikajícími spoluobčany.
•
naší snahou je také „vyrobit“ nové živnostenské politiky, kteří své zkušenosti z komunální
politiky v dalším období využijí ve vrcholných orgánech a institucích České republiky.
•
jsme připraveni jednat o místních koalicích se zástupci stran od středu doprava s podmínkou,

•
že Strana soukromníků České republiky
bude vždy v názvu koalice. Výhodou je to, že v komunálních volbách je hranice 5 % i pro koalice. V některých obcích a městech už koaliční jednání začala.
•
vyzýváme tímto k zahájení jednání
všechny naše spolupracující sympatizanty, sdružení,
cechy, svazy, asociace s nabídkou umístění jejich zástupců na našich kandidátkách.

Senátní volby – říjen 2018
Cílem Soukromníků je postavit pod naší značkou 5 –
7 kandidátů z celkových 27 možností.
•
za podporu našich kandidátů jsme připraveni podpořit kandidáty stran od středu doprava
v „jejich“ volebních obvodech
•
začíná proces výběru osobností a hledání
podpory pro ně
•
plně si uvědomujeme, že úspěch v komunálních a senátních volbách posune Stranu soukromníků České republiky mezi respektované pravicové
politické strany. Nezbývá nám nic jiného než se snažit a bojovat. Strana soukromníků České republiky
žádné skepsi nepodlehne. Pojďte do toho s námi.
Rudolf Baránek

EET je s námi už rok
Finanční správa u příležitosti prvního výročí zavedení EET bilancuje její fungování. Vše je v pořádku.
Systém je technicky dobře nastaven, uloženo bylo 3 832 pokut v celkové výši 35,6 milionu korun
a výběr daní se zlepšil. Tolik oficiální vyjádření úřadů. Na mnohem důležitější věci ale zapomněly.
„Při posuzování celkového ekonomického a společenského dopadu je však třeba hodnotit také ekonomické a zejména sociální náklady spjaté s rušením například vesnických pohostinských zařízení
nebo trafik v odlehlejších místech, ke kterým v důsledku zavedení EET došlo,“ říká hlavní ekonom
Cyrrus Lukáš Kovanda. Podle řídícího partnera poradenské společnosti Grinex Richarda Jahody EET
spolu s další byrokratickou zátěží neúměrně zvyšuje hranici pro vstup do podnikání, čímž narušuje svobody dané ústavou. „Základním problémem je neproporcionalita řešení. Jde se s kanónem
na komára. Stát nutí k EET i ty nejmenší, i když přínos zvýšeného výběru, pokud se vůbec prokáže,
je naprosto marginální. A naopak to přispívá k útlumu ekonomické aktivity občanů tam, kde je prospěšná,“ uvedl. My s oběma souhlasíme…
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