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Soukromníci: Jedinou možností je zrušit EET.
Říkáme to od začátku
Strana soukromníků ČR vítá legislativní iniciativu senátorů včele se senátorem Ivo Valentou, kteří předkládají zákon
o zrušení elektronické evidence tržeb. „Předložit a schválit zákon o zrušení EET je jedinou možností, jak zastavit
tento šikanující zákon.
Jsme proto rádi, že senátor Ivo Valenta, který byl zvolen do horní komory Parlamentu
České republiky, stále hrdě nese prapor boje
na ochranu živnostníků a malých podnikatelů
a společně s dalšími stejně smýšlejícími senátory tento zákon předkládají,“ uvedl Petr
Bajer, předseda Strany soukromníků ČR, která
od začátku intenzivně kritizuje zavádění elektronické evidence tržeb (EET) a upozorňuje
na její negativní dopady na všechny podnikatele i jejich zákazníky.
„Ministerstvo financí do nekonečna mění pravidla a podmínky zavádění EET. Tím zásadním
způsobem destabilizuje podnikatelské prostředí a vede živnostníky do záhuby. A to už ani
nemluvím o tom, že samo zavedení EET bude
znamenat likvidaci tisíců živností s přímým
dopadem na nezaměstnanosti v České republice,“ dodal Petr Bajer.
Podle Soukromníků není možné dále vyčkávat
a tolerovat zvůli dnešní vlády, která se otočila
ke všem malým podnikatelům zády a rozhodla
se je systematicky zlikvidovat.
„Nemůžeme čekat na volby a doufat, že budoucí vláda bude natolik soudná, že EET zruší.
Právě teď se ukazuje ve vší nahotě, jak je zákon o EET nekvalitně připravený a jak fatální
dopady může mít na české podnikatele. Proto
vyzýváme všechny poslance a senátory, aby
se spojili, našli v sobě sílu a odvahu postavit
se zjevně špatnému zákonu a podpořili zákon
o zrušení EET,“ vzkazuje do parlamentu předseda Strany soukromníků České republiky Petr
Bajer.
Soukromníci zároveň vítají všechny plánované
protestní akce, demonstrace a petice, které
jsou nasměrovány proti EET.
„Je dobře, že si lidé v daleko větším počtu začínají uvědomovat negativní dopady EET a potvrzují to, co říkáme od začátku. Navíc tyto
protesty navazují na naši demonstraci, kterou
jsme nazvali Vítězný únor 2016, v rámci které jsme upozorňovali právě na EET a kontrolní
hlášení DPH. Řada je teď na poslancích a senátorech, aby zatáhli za záchrannou brzdu
a skoncovali s EET,“ dodal Petr Bajer.

Pozvěte nové
sympatizanty
strany

Stanovisko
Soukromníků
k imigraci

Rozšířené předsednictvo Strany soukromníků České republiky schválilo na
svém zasedání dne 24. listopadu 2016
institut Sympatizanta Strany soukromníků České republiky.
„Otevřeně říkáme, že je to nabídka těm,
kteří do politických stran nechtějí vstupovat, ale není jim jedno co se kolem nás
děje a chtějí se do nápravy věcí zapojit.
Pokud si dobře přečtete celý text na přihlášce věříme, že tam najdete odpověď
proč, a jak na to,“ uvedl Rudolf Baránek.
Přihlášku sympatizanta Strany soukromníků ČR najdete na další stránce.

Nesouhlasíme s jakýmikoli povinnými
kvótami na přerozdělování islámských
imigrantů. Nesouhlasíme s financováním
organizací, které se věnují začleňování islámských imigrantů do společnosti
v České republice.
Souhlasíme s finanční podporou České
republiky zemím řešícím migrační krizi
mimo hranice Evropské unie.
Podporujeme důkladnou ochranu vnějších hranic Evropské unie vůči nelegálním imigrantům.
Dokument schválilo Rozšířené předsednictvo SsČR dne 24. 11. 2016.

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

STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

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

Postoj vedení Strany soukromníků České
republiky k otázce dalšího setrvání v EU
S ohledem na červnové rozhodnutí občanů Velké Británie o vystoupení jejich země z Evropské unie, ale také
s ohledem na nedávnou předvolební a po volbách ukončenou spolupráci Strany soukromníků České republiky
se Stranou svobodných občanů, přibývá v posledních měsících dotazů, jak se k této otázce staví SsČR, její
představitelé a její vedení.
Je tedy nadmíru žádoucí, náš postoj vyjasnit
a dát jednoznačnou odpověď, a to i s ohledem
na další předvolební boje, které nás příští rok
i v letech dalších čekají a v nichž bude postoj
k EU zcela nepochybně jedním z klíčových témat.
Strana soukromníků České republiky byla vždy
stranou, která podporovala a podporuje racionální spolupráci evropských zemí, a to zejména
v těch oblastech, kde to naší zemi přináší prospěch a kde to je přínosné pro rozvoj a svobodu
podnikání a obchodní výměnu. Na druhé straně
jsme nikdy nepatřili k zastáncům budování složitých byrokratických a mocenských bruselských
struktur a přeměny Evropské unie v superstát
a byli jsme vždy přesvědčeni, že spolupráce
mezi evropskými zeměmi je možná bez toho,
aby byla Evropa plíživě federalizována.
Vývoj posledních let ukázal, že Evropská unie se
bohužel vydala špatným směrem a stává se zcela neuchopitelným a nemotorným organismem,
který ač si vytyčuje velké úkoly, není schopen
si s nimi poradit, ač se snaží centralizovat další a další agendy a přesouvat je z národních
na evropskou úroveň. To nesmíme připustit zejména s ohledem na rozmanitost Evropy, jejích
jednotlivých zemí a jejich odlišných charakterů.

Typickým příkladem tohoto chybného postupu je
snaha o centralizaci migrační a azylové politiky, společné zahraniční politiky atd. Evropská
unie není a nikdy nesmí být jedním státem. Tento trend je pouhou utopickou vizí bruselských
úředníků a politiků v čele s Komisí.
Krize, kterou si současná EU prochází, uprchlický příliv, kterému není schopna čelit, krize
eurozóny a problémy některých jejích členů,
impotence v zahraniční politice např. ve vztahu
k Rusku či Turecku, to vše nás vede k racionální
úvaze o tom, zda tento projekt ještě má smysl, zda má smysl v něm setrvávat a věřit v jeho
reformu. Vzhledem k tomu, že je to právě současné volební období Evropského parlamentu,
ve kterém došlo na důsledky špatného směřování EU, Strana soukromníků České republiky
je přesvědčena, že poslední šancí na změnu
jsou další volby do EP, které mohou dát jasný
signál toho, co si přejí občané evropských států a které mohou přinést úspěch reformních sil
v EU. I z tohoto důvodu zastáváme stanovisko,
že rozhodnutí o případném odchodu České republiky z Evropské unie není nutné uspěchat.
Jako stavovská strana živnostenského typu,
která je stranou v zásadě konzervativní, nejsme

příznivci zbrklých, neuvážlivých a v důsledku
pro naši vlast nebezpečných rozhodnutí. Proto
nepožadujeme okamžité a bezodkladné vystoupení z Evropské unie, ale chceme takové rozhodnutí podmínit výsledkem voleb do Evropského parlamentu v roce 2019. Jsme přesvědčeni,
že je s ohledem na současný turbulentní vývoj
správné, aby občané v jednotlivých zemích měli
možnost právě v těchto volbách dát svůj hlas
těm stranám, které požadují zásadní reformu
EU, tedy Evropy, která bude vyhovovat všem
svým členům, nebude regulovat a centralizovat
a bude společenstvím kooperujících a zároveň
suverénních národních států. Pokud bude výsledek voleb do Evropského parlamentu v roce
2019 znamenat, že se EU vydá tímto novým
směrem, pak je zde šance, že projde ozdravným
procesem, že bude funkční a že bude mít smysl
v ní dále setrvávat. Pokud ovšem opět zvítězí
ty politické síly, které dosud jen prohlubovaly
a prohlubují krizi EU, které ji chtějí stále více
sešroubovávat zbytečnými regulacemi a erozí
významu národních států, pak bychom v této
Evropské unii být dále nechtěli.
Dokument schválilo Rozšířené předsednictvo
SsČR dne 24. 11. 2016.

Čeká nás rok tvrdé práce, říká Petr Bajer
Strana soukromníků České republiky již pracuje na přípravách pro parlamentní volby, které se uskuteční příští rok na podzim. „Krajské volby byly
generálka, teď půjde o mnohem víc,“ říká předseda Soukromníků Petr Bajer.
Výsledek krajských voleb jste již dříve označil
za velmi špatný. Lze na nich vidět i něco pozitivního?
Pokud odhlédneme od výsledku v podobě celkem
tří mandátů ve dvou krajích, a budeme se dívat
na krajské volby jako na generálku pro volby
parlamentní, pak jsme vcelku obstáli a získali obrovské zkušenosti. Ukázalo se, že jsem schopni
sestavit kandidátky ve všech krajích, vést v nich
kampaň a vše koordinovat z centrální úrovně.
Mnoho lidí pracovalo naplno a můžeme na nich
stavět. Celkově to byl pro nás velký krok směrem
dopředu.
Byly mezi jednotlivými kraji rozdíly?
Bohužel ano. A dost velké, což je patrné i z dosažených výsledků. Prostě pokud se do kampaně zapojí tým složený jen z jednotlivců, pak se
výsledky nedostaví. Nejvíce práce musejí odvést

přímo samotní kandidáti. S tím jsme měli v některých regionech velké problémy. Proto teď musíme trpělivě budovat strukturu strany v krajích
a do určité míry i profesionalizovat vedení. Nesmí
se opakovat situace, že kandidátky budeme někde sestavovat na poslední chvíli a tím za každou cenu. O konkrétních lidech, kteří jsou ochotni
pracovat, musíme mít představu daleko dříve.
Takže na tom už nyní pracujete?
V přípravě vhodných kandidátů jsme už celkem
daleko. Rozbíhají se také jednávání o případném
pravicovém bloku. V krajských volbách jsme se
jako celek zviditelnili a v řadě krajů dosáhli zajímavých výsledků. A potenciální partneři si jsou
toho dobře vědomi – ostatně naše podpora kandidátům ostatních pravicových stran v senátních
volbách byla velmi dobře hodnocena.
Díky kampaní před krajskými volbami jsme se

také dostali více do povědomí těch, za jejichž
práva bojujeme – tedy živnostníků a malých podnikatelů, jejich rodin a zaměstnanců. Právě těm
nyní stát nejvíce zatápí. Snad se nám je podaří
přesvědčit, aby tentokrát k volbám opravdu přišli. Jiná cesta, jak zastavit rostoucí byrokracii
a zabrzdit kolotoč regulací ohrožující jejich podnikání, totiž není.
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Jiří Pehe: Ne zcela optimistická zpráva o ANO
Hnutí ANO je vítězem krajských voleb a nejvíce jeho kandidátů také postoupilo do druhého kola voleb do jedné třetiny
Senátu. Česká média se sice téměř jednomyslně shodují, že jde o velké vítězství, ale možná je na místě trocha opatrnosti.
Tak především ANO získalo celostátně jen 21 procent hlasů, což je jen o necelá tři procenta více než
ve volbách do PS v roce 2013. To nesvědčí o nějakém velkém růstu síly hnutí, a už vůbec ne o tom, že
by se stávalo dominantní politickou silou.
Když vyhrála krajské volby v roce 2004 ziskem
všech krajů ODS, získala 35 procent voličských hlasů. Vítězná ČSSD v roce 2008 též vyhrála ve všech
krajích, s celostátním voličským ziskem 35 procent.
V roce 2012 pak dokázala obhájit vítězství v deseti
krajích, s celkovým ziskem 23 procent hlasů.
Hnutí ANO tedy není žádným rekordmanem – ani
v počtu krajů, kde zvítězilo (těch je devět), ani v celkové voličské podpoře. Přitom k uskutečnění svého
plánu – sestavení příští vlády – potřebuje Babiš
mnohem silnější voličskou podporu, než je ta stávající. Má totiž velmi nízký koaliční potenciál.
O tom koneckonců svědčí i vyjednávání o krajských

vládách po právě skončených krajských volbách.
Ostatní strany se snaží v hned několika krajích ANO
obejít i za cenu formování pestrobarevných širokých
koalic. A mají pro to docela pádné důvody.
Za prvé je těžké spoluvládnout s politickým subjektem, jehož lídr opakuje, že tradičními stranami
i politikou pohrdá. O tom se koneckonců přesvědčují
dnes a denně ČSSD a lidovci coby vládní partneři
ANO.
Závažným problémem je i skutečnost, že když ANO
vyhrálo v minulých komunálních volbách ve většině
velkých měst, ukázalo se záhy, že je velmi nestabilní. V jeho organizacích mezi sebou bojují různé
frakce a mocenské skupiny. Čím dál od centra moci,
které v ANO představuje samotný Babiš, tím méně
ANO takříkajíc drží pohromadě.
Testem toho, jak voliči jiných stran vnímají ANO,
bude i druhé kolo senátních voleb. Kandidáti ANO

se probojovali do druhého kola ve 14 obvodech, ale
už teď lze předpovědět, že senátních křesel, která
ANO získá, bude o poznání méně. Jeho postavení
připomíná ODS z dob, kdy se proti jejím kandidátům
spojovali voliči ostatních stran.
Pro ANO je přitom špatnou zprávou, že volební zisky jeho úspěšných kandidátů v prvním kole se až
na dvě výjimky zhruba rovnají volebnímu zisku ANO
v krajských volbách anebo jsou nižší. To naznačuje,
že je podpořili bez ohledu na to, kdo jsou, právě
jen voliči ANO. K vítězství v druhém kole budou ale
potřebovat i podporu voličů jiných stran.
Hnutí ANO prostě není žádný oslnivý politický úkaz.
Jeho vítězství je spíše důsledkem momentální slabší
formy ostatních stran. Navíc je otázkou, zda si Babiš další rok vystačí s oněmi několika frázemi o zkorumpovanosti tradiční politiky a řízení státu i krajů
jako firem.
Jiří Pehe

Soukromníci uctili památku 17. listopadu na Národní třídě
Delegace Strany soukromníků České republiky, místopředseda Bedřich Danda a členové rozšířeného předsednictva za Jihomoravský kraj Vlastislav Filka a Jan Baránek, uctila památku 17. listopadu 1989 na Národní třídě
v Praze. Fotografoval Rudolf Baránek.
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V jaké situaci se naše republika nachází?
Zamyšlení k výročí 17. listopadu

Vážené dámy a pánové,
nevím jak pro Vás, ale pro mne je 17. listopad
1989 nejvýznamnějším dnem v historii Československa a následně České republiky. Bylo
mně 39 let a od ledna 1989 jsem se v Praze
zúčastnil všech demonstrací včetně Albertova
a dnes už historického pochodu Národní třídou.
Vše je u mne umocněno navíc tím, že patřím
mezi ty, kteří pasivně nesledovali další vývoj,
ale společně s dalšími začínajícími soukromníky jsme se velmi razantně pustili do demontáže komunistického režimu, 16. prosince 1989
jsme v Praze na Žofíně založili Sdružení československých podnikatelů, v následujícím roce
Tripartitu atd. Začal každodenní boj o změny.
Staré pořádky se velmi houževnatě bránily
a zdaleka to nebyli jenom komunisté.
Každý rok 17. listopadu s rodinou zajdeme
na Národní třídu k památníku, dáme si kafe
v kavárně Slavia a vzpomínáme. Každý rok
kolem 17. listopadu naléhavěji než v jiné dny
v roce si kladu otázku, v jaké situaci se naše
republika nachází. Nikdy, ani ve snu by mne
nenapadlo, že 27 let po listopadu 1989 se
mně hlavou budou honit myšlenky, ve kterých
převládají obavy o demokracii, o tom v jaké situaci se momentálně Česká republika nachází
a kam může směřovat pokud ANO s velkou převahou vyhraje parlamentní volby za 11 měsíců
a následně bude současný prezident zvolen
na další funkční období.
Než volby budou, dovolte posouzení situace
z mého pohledu.
HOSPODÁŘSKÁ SITUACE PO 27 LETECH
Přes veškeré oslavné ódy už několika garnitur
politiků včetně té dnešní jsme se úrovni vyspělých západních zemí ani nepřiblížili, v mnoha
ukazatelích se nám vyspělé země dále vzdalují.
Přes veškeré naše dlouholeté namyšlené přehlížení je dnes už naprosto jasné, že ostatní
postkomunistické země s výjimkou Bulharska
nás v mnoha klíčových ukazatelích předbíhají
nebo už předběhly. Dnes už je jasné, že struktura velkého průmyslu je špatná, převažuje vý-

roba automobilů a montoven všeho možného.
I menší světová krize může velmi silně „zatřepat“ výkonností našeho hospodářství zásadně
a rychle. Auta nepůjdou na odbyt a nebude co
montovat. Lidem ekonomicky přemýšlejícím je
jasné, že momentální Babišův úspěch se státním
rozpočtem je postavený na současném vzestupu
světové ekonomiky a na miliardách z Evropských
dotací, ne na jeho národohospodářské genialitě.
Pan ministr financí si je plně vědom, že rozpočtový úspěch této vlády je postaven na štěstí, že
světová ekonomika zatím funguje a na dotacích z Bruselu. Z čeho budou platit mj. tu hordu
nových státních úředníků až ekonomika půjde
opačným směrem a dotace nebudou, to je momentálně nezajímá. Dobře živený státní úředník
s rostoucími pravomocemi je z velké části volič
ANO a ČSSD. Čí chleba jíš, tomu píseň zpívej je
platné víc než kdy jindy.
Dnes už je jasné, že dnešní vládnoucí politická
garnitura pod velkými hesly o světlých zítřcích
pro všechny mimo malé a střední soukromníky,
tyto systematicky likviduje, dělá z nich zloděje
a svou rétorikou proti nim staví nepodnikající
spoluobčany. Vše už má dnes rozměr záměrného
podněcování třídního boje, likvidace soukromníků

VELMI HANEBNÉ JE TO, ŽE 27
LET PO LISTOPADU 1989 ŽIJE
V ČESKÉ REPUBLICE MILION
LIDÍ POD HRANICÍ BÍDY

a tím i jejich rodin s použitím politické moci získané v demokratických volbách. I Gottwald a jim
vedená KSČ získali moc v roce 1946 v demokratických volbách. Únor 1948 byl už jenom následkem voleb 1946 a opětovného selhání prezidenta Beneše. Soukromníci, církve a část inteligence
byli první oběti represálií. Dnes už je téměř jasné,
že v případě hospodářské krize a tím útlumu výkonnosti velkého průmyslu, postupně decimovaný soukromnický stav malých a středních nebude
schopen následky krize zmírnit. Velmi hanebné
je to, že 27 let po listopadu 1989 žije v České
republice cca 1 milion našich spoluobčanů pod
hranicí bídy a i z tohoto důvodu se prudce zvyšuje počet sebevražd.
POLITICKÁ SITUACE PO 27 LETECH
Nikdy za posledních 27 let nebyla politika vedena
tak primitivním a konfrontačním způsobem jako
v posledních 3 letech. Hrad, vláda a parlament
se na „výrobě“ zmatků, lží a dezinformací, které
mají za následek znechucení značné části obyvatel České republiky vzácně doplňují. Senát si svoji
úroveň zatím podržel, ale jeho vliv je na celkový
vývoj omezený.

I v literatuře často používaný výraz arogance moci je nám dnes každodenně servírován
v plné nahotě.
Často se říkalo, že Václav Klaus je arogantní
politik. Mám s ním šestileté osobní zkušenosti
z mnoha jednání a říkám, že proti těmto byl
učeň v prvním ročníku školy arogance. Jednalo
se s ním těžce, ale pokud zjistil, že protinávrh
má hlavu a patu, šel na dohodu. Neochotně,
kroutil se, ale šel na dohodu. Babiše, Sobotku
a Bělobrádka žádné názory nezajímají a vše
řeší tím, že svou momentální většinou v parlamentu a senátu hlasováním vše převálcují
a prezident jim to podepíše. Z Tripartity se stalo loutkové divadlo. Už dnes je jasné, že svými
rozhodnutími zničí mnohaletou snahu hlavně
malých soukromníků a jejich rodin.
Žádná jiná pravicová ani levicová vláda doposud, a některé byly opravdu špatné, nenapáchala tolik škod, mnohdy nevratných, na určité
skupině obyvatelstva. Zde nesmí do budoucna
platit, že to byl pouze politický omyl. Je nutné
si jména a činy pachatelů pamatovat.
Před několika dny jsem se sešel s jedním náměstkem ministra Slovenské vlády, se kterým
se znám od roku 1990 a on často jedná v Bruselu. Žádný jiný z prezidentů 28 členských
států EU, nemá pověst „agenta“ Ruska a Číny.
Hádejte, kdo tuto pověst má? A nevyváží to ani
tím, že dvakrát týdně vyhlašuje válku Islámskému státu a migrantům celého světa. Další
naši čelní představitelé často na
jednáních vystupují pouze se svými názory,
dnes se už ví, že naše zahraniční politika je nekoordinovaná a tím nebezpečná. Jsme na samém okraji vážnosti u našich spojenců. Bylo by
dobré zalistovat v naší 98leté historii, v této
situaci nejsme poprvé.
V NATO údajně příští týden očekávají, že pan
Ovčáček řekne, že pan prezident řekl, že proti
Islámskému státu je nutné nasadit japonské
ponorky. To, že tento geniální vojenský záměr
pro válku v poušti nepochopíme, je určitě naše
chyba, řekne následně pan Ovčáček.
Co s tím? Stavovská Strana soukromníků České republiky je si plně vědoma závažnosti politické situace v České republice. Parlamentní
volby 2017 považujeme za nejdůležitější volby od roku 1989. Bude se v nich rozhodovat
o tom, kam bude Česká republika v následujících letech směřovat. Výsledek těchto voleb
bude mít také zásadní vliv na osudy malých
a středních soukromníků, jejich rodin a jejich
zaměstnanců. Je životně důležité, aby politické
síly od středu doprava velmi zodpovědně vážily
své kroky. Žádný hlas nesmí jít tzv. pod stůl.
Jednání už začala, budete informováni.

S veškerou úctou

Rudolf Baránek
Newsletter vychází jako interní materiál Strany
soukromníků ČR. Texty neprochází jazykovou
korekturou. Nevyžádané materiály nevracíme.
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