
Měsíčník Strany soukromníků České Republiky

S OUKROMNÍK
news 
letter

2021
04

7. 7. 2021

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

1

Parlamentní volby | 8. a 9. října 2021
TRIKOLORA – SVOBODNÍ – SOUKROMNÍCI

ministři stínové vlády

 Stínoví ministři začnou se svými týmy rozpracovávat volební program a „prodávat“ ho veřejnosti

  Resorty obsazené nominanty Strany soukromníků České republiky jsou klíčové pro záchranu a následný rozvoj 

soukromého podnikání

 Ustavující jednání stínové vlády proběhlo 3. 6. 2021 v Praze

Vypracoval Rudolf Baránek

Petr Bajer

předseda

Strany soukromníků

České republiky

Michal Dvouletý

místopředseda

Strany soukromníků

České republiky

Radomil Bábek

předseda 

Podnikatelských  

obrorů

Martin Nejdl

předseda 

Zemědělské sekce  

strany

Ministerstvo financí ČR Vlastimil Tlustý Trikolora

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Radomil Bábek Soukromníci

Ministerstvo dopravy ČR Libor Lukáš Trikolora

Ministerstvo vnitra ČR David Bohbot Svobodní

Ministerstvo obrany ČR Miroslav Kostelka Trikolora

Ministerstvo spravedlnosti ČR Alfréd Šrámek Trikolora

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Michal Dvouletý Soukromníci

Ministerstvo zahraničí ČR Libor Vondráček Svobodní

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Václav Krása Trikolora

Ministerstvo zemědělství ČR Martin Nejdl Soukromníci 

Ministerstvo zdravotnictví ČR Miroslav Havrda Svobodní

Ministerstvo životního prostředí ČR Petr Bajer Soukromníci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Václav Klaus ml. Trikolora

Ministerstvo kultury ČR Petr Štěpánek Trikolora

Parlamentní volby | 8. a 9. října 2021 

TRIKOLORA – SVOBODNÍ – SOUKROMNÍCI 

ministři stínové vlády 

Ministerstvo financí ČR Vlastimil Tlustý Trikolora 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Radomil Bábek Soukromníci 
Ministerstvo dopravy ČR Libor Lukáš Trikolora 
Ministerstvo vnitra ČR David Bohbot Svobodní 
Ministerstvo obrany ČR Miroslav Kostelka Trikolora 
Ministerstvo spravedlnosti ČR Alfréd Šrámek Trikolora 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Michal Dvouletý Soukromníci 
Ministerstvo zahraničí ČR Libor Vondráček Svobodní 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Václav Krása Trikolora 
Ministerstvo zemědělství ČR Martin Nejdl Soukromníci  
Ministerstvo zdravotnictví ČR Miroslav Havrda Svobodní 
Ministerstvo životního prostředí ČR Petr Bajer Soukromníci 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Václav Klaus ml. Trikolora 
Ministerstvo kultury ČR Petr Štěpánek Trikolora 

 

• Složení bylo odsouhlaseno účastníky volebního uskupení TRIKOLORA – SVOBODNÍ – SOUKROMNÍCI 
• Stínoví ministři začnou se svými týmy rozpracovávat volební program a „prodávat“ ho veřejnosti 
• Resorty obsazené nominanty Strany soukromníků České republiky jsou klíčové pro záchranu a následný 

rozvoj soukromého podnikání 
• Ustavující jednání stínové vlády proběhlo 3. 6. 2021 v Praze 

 

Členové stínové vlády za Stranu soukromníků České republiky 

 

Petr Bajer                     Michal Dvouletý              Radomil Bábek                 Martin Nejdl 

                              předseda                         místopředseda                   předseda                          předseda 
                     Strany soukromníků           Strany soukromníků         Podnikatelských             Zemědělské sekce 
                        České republiky                    České republiky                    odborů                               strany 
 

Kompletní volební program naleznete na www.pravozit.cz. 

 

Vypracoval Rudolf Baránek 

Parlamentní volby | 8. a 9. října 2021 

TRIKOLORA – SVOBODNÍ – SOUKROMNÍCI 

ministři stínové vlády 

Ministerstvo financí ČR Vlastimil Tlustý Trikolora 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Radomil Bábek Soukromníci 
Ministerstvo dopravy ČR Libor Lukáš Trikolora 
Ministerstvo vnitra ČR David Bohbot Svobodní 
Ministerstvo obrany ČR Miroslav Kostelka Trikolora 
Ministerstvo spravedlnosti ČR Alfréd Šrámek Trikolora 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Michal Dvouletý Soukromníci 
Ministerstvo zahraničí ČR Libor Vondráček Svobodní 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Václav Krása Trikolora 
Ministerstvo zemědělství ČR Martin Nejdl Soukromníci  
Ministerstvo zdravotnictví ČR Miroslav Havrda Svobodní 
Ministerstvo životního prostředí ČR Petr Bajer Soukromníci 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Václav Klaus ml. Trikolora 
Ministerstvo kultury ČR Petr Štěpánek Trikolora 

 

• Složení bylo odsouhlaseno účastníky volebního uskupení TRIKOLORA – SVOBODNÍ – SOUKROMNÍCI 
• Stínoví ministři začnou se svými týmy rozpracovávat volební program a „prodávat“ ho veřejnosti 
• Resorty obsazené nominanty Strany soukromníků České republiky jsou klíčové pro záchranu a následný 

rozvoj soukromého podnikání 
• Ustavující jednání stínové vlády proběhlo 3. 6. 2021 v Praze 

 

Členové stínové vlády za Stranu soukromníků České republiky 

 

Petr Bajer                     Michal Dvouletý              Radomil Bábek                 Martin Nejdl 

                              předseda                         místopředseda                   předseda                          předseda 
                     Strany soukromníků           Strany soukromníků         Podnikatelských             Zemědělské sekce 
                        České republiky                    České republiky                    odborů                               strany 
 

Kompletní volební program naleznete na www.pravozit.cz. 

 

Vypracoval Rudolf Baránek 

Členové stínové vlády za Stranu soukromníků České republiky

Kompletní volební program naleznete na www.pravozit.cz.



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

2

Časopis Forbes ocenil Alenu Schillerovou jako nejvlivnější osobnost 
Česka. Jaké „ocenění“ byste ministryni financí udělil Vy?
Největší lhářka a manipulátorka. Moje „ocenění“ nemá nic společného 
s předvolební kampaní. Toto o ní říkám už několik let. Pamatujte, 
pokud Andreje Babiše porazíme ve volbách a ona už nebude ve vládě, 
nový ministr financí po ní převezme hrůzu nepoznanou. Tato paní 
bude mít velké starosti, pokud ztratí imunitu. A nebude ze současné 
vlády sama.

Co říkáte celkově na to, jakým způsobem vláda vede zemi v pande-
mii?
Předesílám, že si uvědomuji obtížnost situace pro každou vládu na 
světě.  Vzpomeňte ale na neuvěřitelnou velkohubost a chlubení mís-
topředsedy vlády Havlíčka i dalších. Jsme nejlepší na světě atd. Když 
umíralo 200 i více lidí denně, zalezli. Více jak doposud 30 000 mrt-
vých nás řadí na jedno z nejhorších míst na světě na počet obyvatel. 
Na jejich hlavu také padají desetitisíce „mrtvých“ hlavně drobných, 
malých a středních firem. Jejich mystifikace ohledně „pomoci“ firmám, 
které oni zavřeli, je neodpustitelné. Stejně neodpustitelné je i to, že 
velcí měli otevřeno a malé záměrně dusili. Třídní boj jim není cizí. To, 
že mnozí z nich jsou bývalí komunisté a různí agenti, prostě nezapřou. 

Jak vidíte budoucnost podnikatelského sektoru po roce nejrůznějších 
omezení? A jak k této budoucnosti přispívá vláda? 
Mně je velmi líto každé ne vlastní vinou zkrachované firmy. Jsem 

v živnostenské politice od listopadu 1989 a vím, jak se vše těžce 
po 40 letech komunismu rodilo. Pokud se nám podaří politicky vývoj 
v České republice obrátit, tzn. že koncem letošního roku republiku 
převezme vláda složená ze stran od středu doprava, tak vše bude 
velmi obtížné, ale nadějné.

Vaše Strana soukromníků České republiky kandiduje do sněmovních 
voleb také. Co by podnikatelům nabídla, pokud by dostala možnost 
působit ve vládě? 
Během příštích dní volební uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci 
představí stínovou vládu. Strana soukromníků České republiky nomi-
novala 4 stínové ministry – průmyslu a obchodu, místního rozvoje, 
zemědělství a životního prostředí. Všichni pánové jsou politicky orga-
nizovaní Soukromníci, odborníci a připravují si tým spolupracovníků. 
Stojí za povšimnutí, že všechny 4 resorty patří mezi klíčové pro zá-
chranu a následný rozvoj soukromého podnikání. 
Pokud získáme 5 % a více, je nanejvýš reálné, že ODS, TOP 09, 
KDU-ČSL, Piráti a STAN budou naše % pro sestavení většinové vlá-
dy potřebovat. Přemýšlejme spolu. Pokud ČSSD a KSČM neskončí na 
smetišti dějin, „patří“ Babišovi. Pokud lidé uvěří vykonavateli státní 
převratu z roku 2013 policajtovi Šlachtovi, jeho Přísaha je „b“ Ba-
biše. Zůstává SPD nebo přání některých starých harcovníků ODS jít 
s Babišem. Pokud se výše uvedené podaří, je nutné obsadit odborníky 
také funkce náměstků ministrů, ředitelů odborů a vedoucích oddě-
lení. Mnozí dlouholetí ministerští úředníci dnes říkají, že takový   

O tom jsme již mnohé řekli i napsali. Důležité je, 
že nám se podařilo po mnoha měsících vyjedná-
vání připravit s našimi partnery z Trikolory a Svo-
bodných společný projekt Trikolora Svobodní Sou-
kromníci (TSS). 
Smlouvy jsou podepsány, volební program ho-
tový, rozpočty centrální i krajských kampaní se 
plní. Kampaň jsme oficiálně odstartovali 17. 6. 
2021 v Praze. Zde jsme zároveň představili lídry 
pro jednotlivé kraje. Zároveň v tomto týdnu TSS 
začíná představovat své stínové ministry, vysoce 
specializované odborníky ve svých oborech.
Společně realizujeme akce jako Den daňové svo-
body, petici za zachování české koruny a mnoho 
dalších akcí. Rozjíždějí se krajské volební štáby, plní se kandidátky a plní 
se kalendáře kontaktních kampaní. Vím, zahájili jsme poměrně dlouho 
a musíme pořádně „pohnout“, abychom čas dohnali. Vidím však, že máme 

Vážení spolustraníci, sympatizanti, vážení čtenáři tohoto 
čísla Soukromníka. Nebudu se tu příliš rozepisovat o ak-
tivitách vlády a začínající předvolební kampani koaličních 
ani údajně opozičních stran a koalic. 

Bojujeme a nesmíme prohrát

Rozhovor Rudolfa Baránka s novinářem Jakubem 
Vosáhlem pro Parlamentní listy

 Petr Bajer předseda Strany soukromníků České republiky | zastupitel města 
Holice | podnikatel

ve všech úrovních štábu velmi kvalitní a pracovité odborníky a při na-
startování našich členských základen a sympatizantů to nebude problém. 
Musíme v co největší míře „prodat“náš volební program. Musíme porazit 
ty, co nepracují, ale čerpají, i ty, co jim to doposud umožnili a nyní těžce 
zadlužovanou zemi chtějí léčit např. progresivní daní. Není to nic jiného 
než útok na pracovité české, moravské a slezské podnikatele, kteří vytvá-

řejí hodnoty, pracovní příležitosti a podporují život 
ve svých obcích. Je nutné zmínit, že je to i útok (jako 
mnoho útoků dosud) na všechny aktivní a pracovité 
zaměstnance. 
Jeden střípek z mého života. Syn končí základní ško-
lu a chce pokračovat v mých šlépějích a být živnost-
níkem. Velmi si přál být přijat na prestižní střední 
školu do oboru truhlář. Nikdy jsem u něho neviděl 
takovou nervozitu, když jel k přijímačkám. A dovede-
te si představit, jak velkou radost má 
z toho, že byl přijat. O to více já musím zabrat, aby 
se mu sen splnil a on po vyučení mohl v naší zemi 
svobodně podnikat. Aby nebyl šikanován a nazýván 
zlodějem. Abych mu podnikání mohl doporučit a ne 

ho od toho zrazovat. Myslím, že takto to má většina z nás. Otců, matek, 
babiček, dědečků, tet a strýců. Proto bojujeme a nesmíme prohrát. Proto 
vyhrajeme.
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morální i odborný rozvrat na ministerstvech od roku 1989 ještě ne-
byl. Není se co divit, věrnost vůdci především. Stabilizace prostředí 
pro podnikání, zamezení buzerace, zrušení byrokratických překážek 
včetně EET a kontrolního hlášení, za žádnou cenu nepřipustit zvýšení 
daní, na které má chuť nejen levice, udržení české koruny a nepřipus-
tit zvýhodňování velkých firem na úkol drobných, malých a středních 
soukromníků a sedláků, atd. atd. Víme, co je potřeba.
V letech 1918 – 1938 naši političtí předkové z Československé živ-
nostensko-obchodnické strany středostavovské a Agrární strany to 
v parlamentu a ve vládě dokázali. Následujme předky, bez přímého 
politického vlivu to nepůjde.

Soukromníci jdou do voleb ve spo-
lupráci se Svobodnými a Trikoló-
rou. Proč je důležité právě letos 
spojit síly české pravice?
Jedním z hlavních důvodů je mi-
nimalizace rizika, že hlasy našich 
voličů půjdou tzv. pod stůl a pře-
rozdělí si je i levice. Dosavadní 
průzkumy pro pravicové uskupení 
Trikolora Svobodní Soukromníci se 
u různých agentur současně pohy-
bují mezi 3 a 5,1 %. To je velmi 
nadějné mimo jiné i proto, že tepr-
ve zahájíme předvolební kampaň. 
Soukromníci velmi kladně reagují 
na to, že je zde jednak reálná šance překročit 5 % a že se vidí v ná-
zvu. Po všech morových ranách za posledních 8 let vlády Babiše 
a spol. také vědí, že v parlamentu a vládě o nás bez nás už ne!!! 
Odborníky na různé oblasti připravujeme.

Nehrozí, že vaše spojenectví rozvrátí rozdílný pohled na některé 
otázky? Jak se třeba díváte na postoj Trikolóry k covid pasům a oč-
kování celkově, když její předsedkyně Majerová Zahradníková na 
jednom pódiu s Lubomírem Volným vykládá, že by lidé měli aktivně 
bránit, aby jejich děti musely nosit roušky?
Moje dcera Kristinka je třídní učitelkou ve 3. ročníku ZŠ. Takže 
zmatky, které jsou od začátku covidu 19 z ministerstev zdravotnic-
tví i školství „pouštěny“ na ZŠ, znám dobře. Chuďata děcka, učitelé 
i rodiče. Ministr Plaga má plnou hubu velkých plánu, ale nedokáže ve 
vládě prosadit nic. Je slabý. Takže v problému roušky, děti souhlasím 
s paní předsedkyní. Očkování považuji za osobní rozhodnutí každého 
z nás. Já mám za sebou obě dávky ne proto, že jsem příznivec nebo 
odpůrce očkování, ale proto, že jsem starý, tlustý a mám cukrovku. 
Covid 19 mně říkal, že už se těší, že si na mně smlsne, jak na dobrém 
zákusku. Tak ať si nechá zajít chuť. Co se týká očkování vůbec, hlavní 
problém je v tom, že kdejaký blb si hraje na vědce. I to je výsledek 
bordelu, který svým lhaním ve společnosti způsobila vláda Andreje 
Babiše. Společnost je rozdělena a lidé nevědí, komu věřit. Ale jak ří-
kal stařeček Pagáč ve Slovácko sa nesúdí, bacil je sviňa a je ho nutné 
zamordovať. On to řešil slivoviců, já očkováním a oba jsme přitom 
z moravského Slovácka.

Co zatím říkáte na předvolební kampaň, která se v Česku rozeběhla?
Zatím se nerozeběhla, ale bude to nebývalá mela. 

Ministryně práce Jana Maláčová chce přidat důchodcům nad zákon-
nou valorizaci a naposledy přišla s nápadem na zvýšení minimální 
mzdy na 18 tisíc. Co říkáte na tyto předvolební nápady místopřed-
sedkyně ČSSD?
Strana soukromníků České republiky bude vždy podporovat únosné 
zvyšování starobních důchodů včetně změn pro výpočet důchodů živ-
nostníků a sedláků. Tento postoj je nutný, pokud chceme o sobě říkat, 
že jsme vyspělý evropský národ, který chrání značně bezmocnou sku-
pinu obyvatel. Bohužel populismus Maláčové má za cíl pouze zachrá-
nit ČSSD, i když ví, že její nápady s minimální mzdou jsou utopické. 
Kdyby s tímto přišla do Tripartity v letech 1990 – 1996, kdy jsem byl 
jejím místopředsedou, byla by ztrapněna. Pouští do světa informace, 

o kterých ví, že neprojdou. Její kolegové v současné vládě mají stejné 
manýry.
Jak se podle vás bude celkově vzpomínat na Babišovu vládu?
Pokud prohraje volby a nesestaví vládu, tak po čase, až vylezou ven 
všechny jeho přehmaty, manipulace a malé domů, tak i ti nejotrlejší 
z jeho voličů se budou stydět a zalezou.

Druhým centrem české moci je prezident Miloš Zeman. Toho v po-
sledních měsících několik osob označilo za „vlastizrádce“, senátoři 
jej chtěli pro vlastizradu zbavovat mandátu. Co říkáte na současné 

vystupování prezidenta?
Patřím mezi lidi, kteří mají po 
roce 1989 úctu k úřadu prezi-
denta republiky. Velmi se proto 
těším, až na Hradě bude osob-
nost, která nás nebude tlačit 
do područí zločineckých režimů. 
Naši spojenci si musí myslet, že 
po všech historických zkušenos-
tech s bolševiky z východu, jsme 
nenormální národ.

Zásadním momentem pro otáz-
ku kde jsme a kam chceme smě-
řovat, se stalo odhalení pozadí 
výbuchu ve Vrběticích. Mnozí ří-
kají, že tato kauza je zlomem ve 

vztahu mezi ČR a Ruskem. Jak by měla Česká republika postupovat 
v této kauze podle Vás? 
Pojďme do historie. Od 9. května 1945, kdy vjely ruské tanky do 
osvobozené Prahy, nám předvádějí, co jsou zač. Jejich vojenská tajná 
policie ihned začala zatýkat československé občany, hlavně bývalé 
carské důstojníky a politiky, kteří sem uprchli před komunismem 
za 1. republiky. Tito dostali azyl a naše občanství. Např. jeden z vrch-
ních velitelů Československé armády generál Vojcechovský. Asi 300 
lidí zatkli a odvezli do Ruska. Prezident Beneš nehnul pro tyto lidi 
ani prstem k velké radosti Gottwalda a spol. A od roku 1948 je vše 
jasné. Na popravách a zatýkání se podíleli ruští poradci. KSČ vládla 
pod dohledem Moskvy. Základ byl potlačit jakékoliv projevy demokra-
cie. V roce 1968, když viděli, že KSČ ztrácí sílu, tak nás pro jistotu 
obsadila jejich vojska. Tak jaký vztah? 
Velkým nebezpečím pro nás je to, že v České republice je značné 
množství nepoučitelných rusofilů. Je to i tím, že od roku 1945 do roku 
1989 bylo postupně členy KSČ více jak 7 milionů našich spoluobčanů. 
Na počet obyvatel v % komunistů byla před námi pouze KLDR, druhá 
ČSSR a až třetí SSSR. To o nás hodně říká. Rus ví, že v Polsku nebo 
Maďarsku tolik ochotných „spolupracovníků“ jako v České republice 
nenajde. Bude u nás stále hledat cesty a zpochybňovat naše ukotvení 
v Evropě. Rusko je pro nás nepřátelská země, na kterou si musíme 
dát pozor.

Máte pocit, jak říkají někteří senátoři, že dnes stoupá nebezpečí 
z Ruska, které stále zvyšuje svůj zájem o střední Evropu? 
Zaplať Pán Bůh za senát. „Vyrůstá“ v něm několik velmi zajímavých 
osobností, které jsou nadějí pro budoucnost. Na ostatní jsem odpově-
děl v předešlé otázce.

Jak to vůbec mají Soukromníci celkově se zahraniční politikou ČR? 
Jaká by měla být podle vašeho programu?
Jsme jasně pravicová strana. Uvědomujeme si, že i stavovská politic-
ká strana živnostenského typu se musí zahraniční politice věnovat. 
Znám poměrně dobře názory širšího vedení strany, kde jsou zástupci 
ze všech krajů. Víme, kam geopoliticky i kulturně patříme a kam ne. 
Na rozdíl od mnohých se snažíme být poučeni historií. Velkým pro-
blémem už od 1. republiky je to, že naši spojenci musí mít velkou 
trpělivost, když vidí, co se u nás děje. Premiér čerpá jejich peníze jako 
o závod a prezident je pomlouvá a chce kráčet po Hedvábné cestě 
přes Moskvu do Číny. Budeme vždy tvrdě hájit demokracii, svobodné 
podnikání a naše místo v civilizované Evropě.
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Žádost, apel, ale hlavně prosba

Všichni víme, jaké jsou dnes „na trhu“ strany. Snad víme, co může kterákoli 
strana svým voličům nabídnout či jenom slíbit. Každý si může vyhodnotit, 
co která strana dělala v minulém období, dá se 
říci v covidovém období. Postupně docházelo mj. 
prakticky k rozkladu státního rozpočtu a drtivým, 
hlubokým schodkům, ze kterých se bude naše re-
publika léčit mnoho let a je otázka, zda se vůbec 
někdy vyléčí. A to vše je spojeno s třídní nenávistí 
umírající ČSSD.
Představovat ty největší a bezesporu nejdůle-
žitější strany, které na podzim kandidují, je tak 
trochu nošením dříví do lesa. Ale jak se říká, opa-
kování je matka moudrosti.
To, co se podařilo ANO, bude líp a sociálním de-
mokratům s podporou komunistů, přebilo i ty 
nejhorší možné scénáře. Cílená likvidace živnost-
níků, ekonomický rozvrat, věčné schodky státních 
rozpočtů, a to i v době, kdy se ekonomice nebývale dařilo, věčné korupční 
aféry, které už jsou brány jako samozřejmost, všechny ty „Stoky“, „Penamy“ 
a „Čapí hnízda“, lhaní a výměny ministrů jak na Orloji a jejich aféry. Někdy to 
vypadalo tak, že snažení celé vlády vede pouze k tomu, aby byly zajištěny 
dotace pro Agrofert a aby šly „kšefty“ jednotlivým ministrům a jejich lidu. 
Země s vyspělým zdravotnictvím se tak dostala až na nejhorší místo na 
světě ve zvládání covidu. Inu, nechť si udělá každý obrázek sám.
K tomu nám vzniká a rozvíjí se B tým ANO, tedy Přísaha v čele s bývalým 
„elitním vyšetřovatelem“ Šlachtou. Tady už zůstává rozum stát, když zrovna 
od těchto lidí slyšíme, jak zatočí s korupcí a že nikdy nikomu nesloužili. 

Tuším, že do podzimních parlamentních voleb zbývá 
k dnešku cca 108 dní a budou dále ubývat. Tento počet 
dnů nás tedy dělí od okamžiku, kdy budeme vědět, jestli 
a jak budeme příští roky jako soukromníci žít nebo jestli 
budeme živořit či zanikneme vůbec.

 Ing. Ladislav Linek 1. místopředseda Strany soukromníků České republiky | zastupitel 
MČ Praha 15 | ekonom | Praha

Máme tady drahý projekt na peníze s jedinou myšlenkou, a to je SPD. Ur-
čitě bych je nepodceňoval, ale nevím, co by se svými nápady dělali, kdyby 
se stali členy vlády.
Proč to nepřiznat, vždycky jsme měli nejblíže k ODS. Ta se však spojením 
s KDU-ČSL a TOP 09 posunula do politického středu. A naše bývalá spolu-
práce tak nějak vyšuměla. Najednou prostě nebyl zájem, a kdo zná historii, 
může si o tom myslet leccos.
Politicky tak nějak neutrální a rostoucí STAN se spojil s Piráty a tato ko-
alice je určitě jedním z velkých favoritů voleb. Myslím, že zde bude pro-
sazována především „pirátská linie“. Z jednotlivých úniků informací jejich 

činitelů jde tak trochu strach. Nese to s sebou 
ono socanské „socialismus pro všechny, jenom 
ne pro nás“. Myšlenky neomarxismu a antify, 
velkých militantních aktivistů, prosakují na 
povrch se všemi -ismy a jsou budoucím nebez-
pečím pro normální svět. Vlastně ani pořádně 
nevíme, co by nás čekalo.
No a zbýváme my, tedy Soukromníci a náš po-
díl ve volební straně TRIKOLORA SVOBODNÍ 
SOUKROMNÍCI. Naše spojenectví se nerodilo 
úplně lehce a přes určité problémy se musíme 
přenášet stále. Ale co je důležité, shodli jsme 
se bez větších problémů na nejdůležitějších 
myšlenkách. Jsou to svoboda projevu, svoboda 
podnikání bez šikany státu, snížení byrokracie. 

Je nám jasné, že bohatství vzniká z kapitálu a práce, nikoli přerozdělová-
ním a sypáním dotací do soukromých kapsiček. Nejsou nám vlastní dnes 
ve světě tolik protěžované – ismy, nebojíme se říci, že se děti rodí ženám. 
A že jsme hrdí, že jsme Češi, na tom snad není nic zlého. Prostě podporu-
jeme racionální a zdravou pravicovou politiku, která musí prospět vlastně 
všem.
Proto Vá žádám, apeluji a hlavně prosím. Podpořte nás ve volbách, Vy i Vaše 
rodina, kamarádi a známí. Nejde o mne, ale o Vás a všechny soukromníky, 
živnostníky, drobné podnikatele a malé sedláky. Jde o všechny lidi, kteří se 
nechtějí dostat do nějakého matrixu či Orwellova románu 1984.

Přestože mám ve zvyku se vždy dívat především dopředu, nedá mi to a musím se nejdříve alespoň na malou chvíli 
podívat do minulosti. My Soukromníci vždy rádi připomínáme, že na rozdíl od jiných politických stran patříme mezi tzv. 
stavovské strany.  

Jsem přesvědčený o tom, že dokážeme spojit všechny 
živnostníky a malé podnikatele. Jinak jim bude znít 

umíráček

 Ing. Michal Dvouletý, MBA místopředseda strany | zastupitel v Uherském Hradišti | 
krajský zastupitel | ředitel firmy | Uherské Hradiště
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1. 
Strana soukromníků ČR vyjadřuje údiv a rozhořčení nad jednostranným 
rozhodnutím Ivo Mitáčka přestoupit do klubu zastupitelů hnutí STAN. 
Loajalitu vůči voličům a společnému programu jsme vždy pokládali za 
základní pilíř spolupráce, ale také projev důvěryhodnosti každého politi-
ka vůči voličům. Ivo Mitáček svým jednostranným krokem znevěrohodnil 
tento základní demokratický princip a své osobní zájmy nadřadil nad 
zájmy kolektivu. 

2. 
Strana soukromníků ČR konstatuje, že rozhodnutí Ivo Mitáčka je pro 
všechny jeho kolegy velkým zklamáním. Ivo Mitáček zradil důvěru ne-
jen svých kolegů, ale také mnoha voličů, neboť Strana soukromníků ČR 
vstupovala do komunálních i krajských voleb s programem, který byl 
ve zřetelném protikladu s politikou hnutí STAN. V případě Zlínského 
kraje šlo u voleb v roce 2020 o zcela odlišný postoj k projektu nové 
nemocnice ve Zlíně - Malenovicích, který hnutí STAN velmi vehementně 
prosazovalo. V případě komunálních voleb v roce 2018 se pak jednalo 

o naši snahu „rozhýbat“ město Zlín, v jehož čele tehdy stál právě pri-
mátor za hnutí STAN. 

3. 
Strana soukromníků ČR vyzývá Ivo Mitáčka, aby se vzdal mandátu za-
stupitele Zlínského kraje i zastupitele města Zlín. Oba tyto mandáty 
totiž nezískal jako jednotlivec, ale jako nominant Strany soukromníků 
ČR na koaličních kandidátních listinách s hnutím Trikolóra, resp. Svobod-
nými či Nezávislými. Slovo loajalita je základním lidským předpokladem 
pro spolupráci uvnitř politických formací. Pokud se chce Ivo Mitáček 
se svým jednostranným rozhodnutím vypořádat jako chlap, naši výzvu 
vyslyší, odstoupí a přenechá místo zastupitele náhradníkům, kteří s ním 
kandidovali na společné kandidátce a jsou připraveni i nadále prosazo-
vat náš volební program.

 
 Petr Bajer, předseda Strany soukromníků ČR
 Ing. Michal Dvouletý, MBA, místopředseda strany,  
 předseda krajské rady ve Zlínském kraji

Usnesení předsednictva Strany soukromníků ČR 
k odchodu Ivo Mitáčka do klubu hnutí STAN

Náš program byl, je a bude vždy zaměřen na skutečnou politickou 
sebeobranu živnostníků a podnikatelů, jejich rodin a zaměstnanců. 
Již od První republiky, za které byly položeny základy dnešní Strany 
soukromníků České republiky, jsme vždy hájili tuto často přehlíženou 
skupinu obyvatel a vytvářeli jsme bariéry snahám o přímou nebo skry-
tou likvidaci malého a středního podnikání v naší zemi. 
Zároveň jsme vždy prokázali, že jsme připraveni spojit síly. Vždy jsme 
se snažili najít zodpovědné politické partnery a udělat vše proto, aby 
živnostníci a malí podnikatelé získali zastání v parlamentu, v kraj-
ských samosprávách či na radnicích. Důkazem toho je několik po-
sledních voleb. V roce 2014 jsme se stali parlamentní stranou díky 
úspěchu senátora Ivo Valenty. O dva roky později jsme na celostátní 
úrovni spojili síly se Svobodnými, a přestože jsme měli podstatně 
větší očekávání, vybojovali jsem alespoň několik krajských zastupi-
telů. V roce 2018 jsme opětovně promluvili do komunálních voleb, 
v nichž Strana soukromníků ČR získala více jak sto mandátů měst-
ských a obecních zastupitelů. Někteří z nich byli pak zvoleni starosty, 
místostarosty či radními. 
Alespoň částečný úspěch jsme zaznamenali také v loňských krajských 
volbách, které se staly symbolickým mostem k dnešní velmi úzké spo-
lupráci mezi Soukromníky, Svobodnými a Trikolórou. Při všech do-
savadních volbách jsme si totiž vyzkoušeli, že naše programy jsou 
natolik obdobné a lidské vztahy natolik kvalitní, že jedinou rozumnou 
cestou je spojení sil a vytvoření platformy pro dlouhodobou spoluprá-
ci vše tří stran. Na rozdíl od jiných účelově založených politických pro-
jektů, uměle slepených koalic a jiných „rychlokvašek“ jsou totiž naše 
tři strany postaveny na pevných základech, velké členské základně, 
fungující celostátní struktuře a jasně čitelné historii. Strana soukrom-
níků vždy byla jedinou autentickou politickou sebeobranou živnost-
níky a malých podnikatelů. Svobodní vznikli jako ochránci svobody 
v užším i tom nejširším slova smyslu a Trikolóra jako ostře vymezené 
pravicové a konzervativní hnutí, které chce chránit normální svět. 
Vznikem volebního uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci jsme vy-
slali tak našim voličům jasný vzkaz, že jsme připraveni nejen před vol-
bami, ale hlavně po volbách táhnout za jeden provaz. Nabízíme jasnou 
alternativu vůči současné neschopné vládě i novodobé eurohujerské 

levici. Přestože to nebude lehké, věřím v náš společný úspěch. Jsem 
přesvědčený o tom, že jako Trikolora Svobodní Soukromníci dokážeme 
spojit všechny živnostníky a malé podnikatele v naší zemi a začít i na 
parlamentní úrovni tvrdě a neústupně kopat za jejich zájmy. 
Jak ukázal vývoj obzvláště v posledních letech, toto téma nabývá 
na čím dál větší závažnosti. Je totiž nejvyšší čas, abychom společně 
vrátili hrdost těm, kteří budují hodnoty, vytváří pracovní místa, svými 
schopnostmi a dovednostmi vydělávají peníze, platí daně a vytváří 
tak zdroj pro celý státní aparát.
Je třeba si přiznat, že se především živnostníci a malí podnikatelé 
stali obětí zhoubné snahy státu vše regulovat, řídit, omezovat a zda-
ňovat. Stát si přestal vážit těch, na nichž skutečně stojí zdravé zá-
klady české ekonomiky. Nejdříve je chtěl zbavit svobody, zahnat do 
kouta a možná rovnou otrávit přebujelou byrokracií, „zaklekáváním“ 
či zbytečnou honbou za dotacemi.  Živnostník se stal lovnou zvěří 
a třídním nepřítelem zároveň. Posledním hřebíčkem do rakve byl pak 
princip diskriminačního a nezákonného lockdownu, který pod rouškou 
boje s pandemií opět dolehl hlavně na živnostníky, služby a malo-
obchod, kdežto velké fabriky a supermarkety fungovaly takřka bez 
omezení dál.
Živnostníci a malí podnikatelé toho potřebují od státu velmi málo. 
Stačí jim stabilní prostředí a co nejméně státních zásahů, které jim 
vždy jen přidělají práci, papírování anebo rovnou křiví trh. Je našim 
společným úkolem, abychom tento prostor vytvořili a dali živnostní-
kům možnost narovnat svá pokřivená záda. Jsme připraveni spustit 
antibyrokratickou revoluci, zrušit zbytečné zákony, propustit byro-
kraty a hlavně vrátit lidem a firmám důvěru. Zastavíme snahy státu 
všechny šmírovat, pronásledovat a svlékat do naha jen proto, že neu-
mí „čapnout“ a přísně trestat několik málo těch, kteří budou pravidla 
prostě porušovat kdykoliv.
Chceme se vrátit ke skutečným hodnotám. Chceme hájit ty, kteří pra-
cují, vymýšlí a tvoří. Chceme lidem vrátit odvahu chránit svou vlastní 
svobodu i soukromý majetek, nestydět za svůj názor a nebát se jít 
třeba i proti proudu. Trikolora Svobodní Soukromníci na to odvahu mít 
budou. Nebudeme stát v koutě, budeme hájit to, čemu věříme. A budu 
rád, když každý z vás k tomu přiloží ruku k dílu.
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Jednotlivé kroky této vlády mě utvrzují v tom, že lépe už skutečně 
bylo. Jsme svědky zadlužování současných i budoucích generací. V ná-
vrhu státního rozpočtu na rok 2022 má dojít k extrémnímu zadlužení 

Propaganda úspěchů, propast mezi slovy politiků a jejich činy, lhostejnost k po-
třebám a právům občanů, slábnoucí důvěra veřejnosti k tomu, o čem se píše 
v tisku. Právě takové byly znaky normalizace poměrů v českých zemích v sedm-
desátých a osmdesátých letech. Zdá se, že je duch normalizace zpět. Posuďte 
sami. 
Podnikatelské odbory požádaly premiéra Babiše o setkání, abychom jednali 
o kompenzacích ztrát českých podnikatelů a živnostníků zaviněných vládními 
opatřeními v době koronakrize. Předseda vlády odmítl setkání se zástupci dru-
hého největšího podnikatelského spolku, ve kterém je sdruženo více než 15 
000 živnostníků a podnikatelů. 
Předmětem schůzky s premiérem, o kterou Podnikatelské odbory veřejně žá-
daly, měla být pomoc živnostníkům a drobným podnikatelům v maloobchodu 
a službách. Těm vláda zakázala téměř rok pracovat a jsou tak v koronakrizi 
nejvíce zasaženým segmentem společnosti. Mnozí podnikatelé totiž na vládní 
kompenzace nedosáhli, mnozí byli z pomoci automaticky vyloučeni a na jiné 
vláda zcela zapomněla. 
Připomeňme však to, co se v mediálním oceánu covidových informací dávno 
utopilo: Vláda zvolila taková opatření, prý na ochranu zdraví, která zasáhla jen 
„vybrané“ subjekty – malé podnikatele a živnostníky ve službách, obchodu, gas-
tru a hotelnictví, v cestovním ruchu a kultuře. Těmto lidem vláda nejen zakázala 
pracovat, ale zároveň jim svými zákazy a příkazy přivodila ztráty – finanční, 
materiální i obchodní. A právě o alespoň částečné náhrady těchto ztrát nyní jde. 
Někteří lidé říkají, že přece ztráty jsou rizikem podnikání. Ano, pokud vzniknou 
právě podnikáním, tedy například špatnými rozhodnutími podnikatele nebo jeho 
nehospodárným chováním. Je tedy nutné znovu a znovu opakovat, že českým 
podnikatelům a živnostníkům nevznikly ztráty jejich vinou, ale jako přímý důsle-
dek vládních opatření. Proto musí vláda tyto ztráty kompenzovat. 
Premiérovi se debata na téma kompenzace ztrát nehodila, protože on chce 
prezentovat jen svoje úspěchy. Ve věci kompenzací ztrát se cítí být na tenkém 
ledě, proto je přehrál dál. A tak tuhle nedůležitou, rozumějte, pro něj nechtěnou, 
agendu přehodil na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Jakýsi ministerský úředník nám pak napsal, že „ministr Havlíček je momentálně 
zaneprázdněný“. Není divu, vždyť má na triku dvě ministerstva a „pár“ dalších 

funkcí. Pan Havlíček ale musí především dokola a dokola opakovat lži o tom, 
jak skvěle se vláda postarala o české podnikatele a živnostníky a jaké statisíce 
každý živnostník od vlády dostal. To je jeho hlavní služba panu Babišovi – pro-
paganda. Takže ministr průmyslu a obchodu neměl čas bavit se o kompenzacích 
ztrát českých podnikatelů a živnostníků. 
Z jiné odpovědi téhož ministerstva jsme se dozvěděli, že je vlastně schůzka 
zbytečná, protože se pro postižené podnikatele a živnostníky žádná pomoc ne-
chystá. Další kompenzace nad rámec v současnosti vyhlášených programů totiž 
vláda neplánuje, prý vzhledem k vývoji státního rozpočtu. Toho státního roz-
počtu, v němž vláda udělala půl biliónovou díru, a my nevíme za co to utratila!.
Státní rozpočet je agenda Ministerstva financí, a tak se Podnikatelské odbory 
obrátily i tam. (Začíná to trochu připomínat pohádku O kohoutkovi a slepičce, 
že?)
Z různých tiskových zpráv a konferencí, a především z facebookového a insta-
gramového profilu paní ministryně Schillerové by se mohlo zdát, že svět je nád-
herný, růžový, béžový, abychom si vypůjčili slova jedné normalizační písničky. 
Tedy, zatímco fotky paní ministryně máme v hojném množství, slíbené peníze 
českým podnikatelům a živnostníkům nedorazily. Zato k nám dorazila odpověď 
úředníků Ministerstva financí. Citujeme: „Jediným řešením pro část podnikatelů 
je postupná transformace jejich činnosti a přizpůsobení se novým společenským 
a ekonomickým podmínkám.“ 
Normalizace. Dá se říci, že tentokrát nepřichází mráz z Kremlu, jak se dělo 
v sedmdesátých letech, tentokrát přichází mráz normalizace z Vlády ČR. Nové 
společensko-ekonomické podmínky! Postupná transformace podnikatelské čin-
nosti! To jsou fráze, jak z Poučení z krizového vývoje. 
Musíme se jasně a nekompromisně postavit takové státní zvůli! Vláda přivedla 
statisíce malých podnikatelů a živnostníků do potíží a mnohé do existenčních 
problémů a místo férové kompenzace ztrát jim radí, aby se přizpůsobili novým 
ekonomicko-společenským podmínkám. Je nutné nebát se a žádat vládu o kom-
penzace, a to třeba i soudní cestou. Podnikatelské odbory spolu s několika 
právními kancelářemi připravují metodická vodítka, jak postupovat, co a kdy 
udělat a jak doložit u soudu ztráty. Jedině, když nerezignujeme, a to by vláda 
přesně chtěla, můžeme vyhrát.

Vlastenectví není v módě

Když sleduji naše vládní představitele, kladu si otázku, 
jak dlouho ještě bude naše země vystavena tak velké-
mu ekonomickému a mravnímu úpadku. 

 Martin Nejdl člen strany | předseda Zemědělské sekce strany | svobodný sedlák | 
Plánice

Motto:  
Proč ti lidé křičí? Mají hlad, veličenstvo, nemají chleba. Tak ať jedí koláče!  

(královna Marie Antoinetta, popravena 16. 10. 1793)
Že nemůže podnikat, s tím musí každý podnikatel počítat, musí mít tak zvanou vatu na přežití.  

(ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová, zatím nepotrestaná)

Bude líp! Výkřik ducha normalizace

 Radomil Bábek předseda Podnikatelských odborů | podnikatel | Praha

naší země. Tento návrh státního rozpočtu usvědčuje ministryni financí 
Alenu Schillerovou z její absolutní nekompetentnosti. V rozpočtu do-
chází pouze k minimální úpravě mandatorních výdajů a mnoho inves-
tičních výdajů, kde by bylo možné ušetřit, se schovává za covid. Mám 
vážné obavy, že po této vládě Andreje Babiše se naše Česká republika 
ocitne v bídě. 
Ptám se? Kde je odpovědnost? Kde je svědomí těchto zločinců? Jaký 



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

7

Vítejte ve světě budoucnosti, uvádí svůj komentář k tématu kryptoměn 
člen širšího předsednictva Strany soukromníků ČR Bohuslav Coufal, při-
čemž se zaměřuje předně na Bitcoin. Jak se na tuto známou kryptoměnu 
dívá většinová populace a jak stát a státní instituce?
Kryptoměny jsou celosvětovým fenoménem posledních několika let a vy-
padá to, že nás jen tak neopustí. Nadále se budu v textu věnovat přede-
vším kryptoměně Bitcoin, který byl první a je stále nejvýznamnější kryp-
toměnou. Musíme si též uvědomit, že Bitcoin není pouze mince, ale jedná 
se o velmi komplexní implementaci rozhodovacích, řídících, auditních 
a dalších funkcí, které mají široké uplatnění na 
pozadí našich každodenních činností. Bitcoin jako 
měna je pouze jedna (samozřejmě nejviditelnější) 
aplikace těchto funkcí.
Přestože mezi lidmi je Bitcoin poměrně známý 
a většina populace zaujímá pragmatický postoj 
“je to tady”, tak na straně státu a státních insti-
tucí zatím není jednotný názor, jak se ke krypto-
měnám stavět. Je možné se setkat s názory na 
hraně inkvizice (je dáblův nástroj a musíme ho 
zakázat). Najdou se však i názory kryptoměny 
nezdravě adorující, což určitě také není dobré.
Především je nutné zdůraznit, že první krypto-
měna Bitcoin vznikl jako přímá reakce na ne-
zodpovědnou monetární politiku vlád a politiky 
řízených centrálních bank. Setrvalé znehodnoco-
vání našich úspor prostřednictvím inflace se stalo 
jedním z hlavních impulsů (a toto znehodnocování je několikrát zmíněno 
v základních dokumentech tzv. White papers) vývoje Bitcoinu. Bitcoin je 
navržen jako systém naprosto nezávislý na jakékoliv centrální autoritě 
a proto je velmi odolný proti jakýmkoliv politicky vynuceným tlakům. Z to-
hoto důvodu je možné Bitcoin chápat jako naprostý protiklad státu.

Může tedy být Bitcoin pro stát užitečný?
Pokud si stát nepředstavujeme jako jednolitý celek řízený jedinou cen-
trální autoritou, můžeme v principech zakódovaných do algoritmů řízení 
a rozhodování v Bitcoinové síti najít demokratické principy postavené na 
vyšší úroveň než nám současný politický systém nabízí.
Pokud se vrátíme zpátky k monetárnímu základu Bitcoinu, tak zde by 
si politici, státy a hlavně centrální banky měli brát příklad a měli by ak-
ceptovat stále masovější názor obyvatel všech kontinentů, že inflace je 
pro prostého občana zlo. Pokud chtějí zachránit klasický finanční systém 
(v kryptokomunitě nazývaný FIAT), budou muset upustit od řízeného roz-
krádání úspor občanů prostřednictvím inflace a vrátit oficiálním státním 
měnám jejich vážnost a stabilitu.

Jaký by tedy měl být postoj státu ke kryptoměnám?
V zásadě naprosto neutrální. Politici by si měli uvědomit, že Bitcoin (obecně 
kryptoměny) nemohou řídit, měli by tuto situaci akceptovat a měli by se snažit 
z vlastností Bitcoinu, které jsou jim nabízeny, využít pro řízení svých států to 
nejlepší, co mohou.
Tvorba privátních implementací kryptoměny podléhajících jedné centrální autori-
tě (jako to můžeme aktuálně vidět v případě čínských úřadů a e-juanu) zname-
ná naprosté nepochopení základního principu kryptoměn a dle mého skromné-
ho názoru nemůže vést k úspěchu.

Naopak pragmatický přístup Ekvádoru, který Bitcoin 
uznal za svoji oficiální měnu, je rozumným postojem 
“je to tady” a musíme se s tím vyrovnat. Bude zají-
mavé sledovat, jaký bude mít tento, v zásadě pouze 
deklarativní, krok na Ekvádor jako celek vliv.
Odpověď je jednoduchá. Ne i ano.Kromě deklarativ-
ního vyjádření rovnoprávnosti technologií Bitcoinem 
nabízených ostatním technologiím, které má stát 
k dispozici a které používá, není třeba pro tyto tech-
nologie dělat vůbec nic.
Účetně i daňově jsou již dnes na Bitcoin uplatňována 
stejná existující pravidla jako jsou uplatňována na ja-
koukoliv jinou komoditu, měnu, zboží, know-how, … 
prostě cokoliv, co pro Vás Bitcoin a jeho technologie 
právě znamenají.
Průmysl na těchto technologiích postavený nám ur-
čitě pomůže na cestě k vyspělé znalostní ekonomi-

ce. Připomeňme pouze, že jedna z nejvýznamnějších kryptotechnologií (audit 
transakcí sdružováním těžařů do tzv. poolu) je českým vynálezem, a není jediná.
Je ale nutné chránit jednotlivce. Chtěl bych důrazně varovat před zneužitím 
těchto moderních technologií v rukou státu. Stalking – který je v současné době 
představován všude přítomnými kamerovými systémy, spaming - představova-
ný státem vynucovaným systémem datových schránek a další technologické 
“vychytávky”, představují vážné varování před zneužitím užitečných vlastností 
technologií státní byrokratickou hydrou. Úkolem politiků je nastavit pravidla, 
která by občana před státním cyber zločinem ochránila. Státem vyvolaný a vy-
nucovaný cyber zločin je nebezpečnější než široce diskutovaná cyber šikana na 
síti. Nemůžeme se tomuto druhu teroru legálně bránit.
Z výše uvedeného je zřejmé, že se nesmíme snažit Bitcoin (obecně kryptoměny 
a moderní technologie) ovládnout. Musíme se jimi inspirovat. Jsem přesvěd-
čen, že cesta pomalého, dobrovolného a postupného prolínání světa moderních 
technologií (na nichž jsou kryptoměny postaveny) do všech oblastí lidského 
života je dobrá cesta, které se nevyhneme. Úkolem politiků, filozofů, vědců, 
prostě obecně občanů je nastavení ochranných mechanismů jednotlivce.
Technologie jsou totiž dobrý sluha, ale zlý pán…

Nesnažme se Bitcoin ovládnout

je vlastně vztah těchto lidí ke státu a k hod-
notám, na kterých byl vybudován. Na pre-
zidentské standardě je nápis „Pravda vítězí“. 
Poslední dobou však vůbec nemám pocit, že 
by tomu tak bylo. Mnoho lidí dnes říká, každý 
má přece právo na svůj názor. Ale uvědomme 
si prosím, že lež není názor. Lež zůstává lží 
a působí jako jed v naší společnosti. V dnešní 
vypjaté době vnímám rétoriku strany SPD za 
velmi nebezpečnou. Hlavní lídr tohoto politic-
kého uskupení Tomio Okamura se vždy sna-
ží obhajovat „české zájmy“. Na prvním místě 

však obhajuje zájmy vlastní a vlastního podnikatel-
ského projektu, což je strana SPD. Tato strana pů-
sobí na ty nezákladnější lidské emoce jako je strach 
a vztek. Strach z migrantů a vztek na zlou Evrop-
skou unii. Považuji za nutné se vymezit vůči tomu-
to falešnému vlastenectví. Extrémní nacionalismus 
a jeho jednoduchá řešení byl vždy předznamenáním 
úpadku. 
A protože pevně věřím, že stále ještě žiji v zemi 
věrných Čechů, přeji si v podzimních volbách změ-
nu. Změnu, která obrodí naši společnost a zbaví nás 
malomyslnosti.

 Mgr. Bohuslav Coufal člen vedení strany | podnikatel | Olomouc



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

8

Zajímalo by mne, za co. Pochopila bych, kdyby se jednalo o rychlou záchranu 
některého z památkových objektů, které prezident využívá. Tak tomu ale asi 
nebylo, že. 
To, že na Hradě přebývá velice zlý a mstivý stařec, je už dlouho známá věc. Jeho 
jedinou starostí, podle mého názoru, je škodit. A to se mu daří čím dál lépe. Drží 
pod krkem Babiše, rozkládá ČSSD, střílel by novináře, média jsou špinavá stoka, 
slovně uráží a ponižuje kdekoho, pražská kavárna je lůza, BIS jsou čučkaři. To 
vše je jen taková lapálie ve srovnání s hájením zájmů cizí země (Rusko). Tady 
už to zavání velezradou. A teď nám hradní zloun začal ještě rozhazovat peníze 
daňových poplatníků více než je zdrávo. Navíc právě v této velmi složité době, 
kdy tisíce živnostníků buď rovnou krachují nebo se potácejí na hraně krachu 
a kdy nás současná vláda astronomicky zadlužuje. Jemu je to ale nejspíš jedno. 

Měli jsme velkoobchod a maloobchod s výrobky pro stavebnictví – specializa-
ce na „suchou výstavbu“ (sádrokartonové systémy). Jako zákazníky jsme měli 
živnostníky i větší stavební firmy se stamiliónovými až miliardovými obraty. Nej-
větší problém byl ve vymahatelnosti pohledávek. Za celou 
20ti letou dobu jsme nedostali zaplaceno zboží za několik milionů. Většina 
z nich byla podána k soudu, některé dokonce vyšetřovala policie – na náš pod-
nět pro cílený konkurz vyhlášený sám na sebe. Jak to všechno dopadlo? Již si 
nepamatuji všechny kauzy, které byly podány k soudu, ale ráda bych se podělila 
s těmi „většími“ a „zajímavými“.
První soud o zaplacení naší pohledávky dopadl tak, že pan soudce prohlásil, že 
faktura pro něj není relevantní podklad, to že si můžeme napsat na svačinový 
pytlík. A tak rozsudek nebyl vydán a bylo nám doporučeno, abychom se dohodli. 
Dohoda byla 50 na 50. Na polovinu dluhu jsme vystavili dobropis a polovinu 
nám zákazník zaplatil.
Na další pohledávku cca za 800 tis. Kč nám byla majitelem učiněna nabídka. 
Nestydatě prohlásil, že zaplatí polovinu a zbytek si můžeme odepsat. My jsme 
ale potřebovali finance a ne odpis pohledávky do nákladů. Policie vyšetřovala 
podezření na tunelování společnosti, zkonstatovala však, že se žádný trestný 
čin zatím nestal. Vznesli jsme námitku, že „až se stane trestný čin, už nebu-
de kde finanční prostředky zajistit“. A tak to dopadlo, jak jsme předpokládali. 
Společnost na sebe vyhlásila konkurz a z 800 tis Kč jsme dostali 13 500 Kč!!
Další pohledávku soud dokonce dotáhl tak daleko, že soudil i jednatele jako 
fyzické osoby, ale ty mezitím stihli majetek společnosti „odklonit“ a z naší po-
hledávky jsme neviděli ani korunu.
Několik živnostníků mělo od soudu na naši pohledávku nařízenou exekuci, ale 

Zaplatí mi za odvedenou práci?

Chtěla bych se podělit o zkušenosti z našeho 20letého 
podnikání. S manželem jsme založili společnost s ruče-
ním omezeným.

 Zora Mlčáková členka vedení strany | živnostnice | obec Dubné

většina z nich dopadla s výsledkem… dlužník nemá žádný majetek… Ale na 
dovolené, koupi aut, telefonů vždy měli.
Tímto výčtem jsem chtěla upozornit na velký právní nedostatek, který za celou 
dobu nikdo nechce řešit. Nejsem si vědoma, že by byla do Poslanecké sněmovny 
dána novelizace zákona a jestli ano, tak byla 
smetena se stolu. Ono se to přeci státu vyplatí. Naše firma ze všech těchto 
nezaplacených pohledávek odvedla DPH a všechny je zdanila. A to nepočítám 
náklady na právníky a soudní poplatky.
Za celou dobu našeho podnikání nám tolik nedělaly problémy různé zákony 
a nařízení jako např. 
bezpečnost práce, zdravotní a sociální pojištění, účetní a daňové zákony, jako 
právní systém, který napomáhá dlužníkům, a ti chodí po zemi a smějí se vám do 
obličeje. Právní systém je možná myšlen dobře, ale jeho možnost dvojího výkla-
du je závislá na tom, jak se který soudce vyspal anebo jak zlobily paní soudkyni 
děti. Tudíž tráva není zelená, obloha není modrá a třešně nejsou červené. Není 
důležitý věcný obsah dokumentu směřující jasně k nějakému cíli, ale třeba ne-
použité jedno slovo ve smlouvě. A na takovýchto detailech se daří dlužníkům 
unikat spravedlnosti.
Naše strana je pro celou podnikatelskou skupinu lidí. Ale neměla by přivírat oči 
nad nečistými praktikami, které jim bohužel náš právní řád umožňuje. 
Před 30 lety byla myšlenka vytvořit si své vlastní zákony a ne přijmout hotové 
zákony vyvíjené a ověřené po staletí. Např. anglosaské právo. Proto mohla být 
tak divoká privatizace veškerého majetku státu a další.
V poslanecké sněmovně a v senátu sedí poslanci a senátoři, kteří ve skutečnosti 
nikdy nepracovali v soukromé podnikatelské sféře. Jsou to akademici, učitelé, 
lékaři, právníci, anebo přímo bývalí zaměstnanci státní správy. Tito lidé pracují 
pouze s ideami, nikoli s řešeními ověřenými životem. Jejich finanční příjmy jsou 
garantovány státem, ale soukromník musí zakázku získat, zrealizovat, zaplatit 
a také prodat a na závěr se ptát, „dostanu to zaplacené včas nebo dostanu to 
zaplacené vůbec?“

Nenažraný Hrad

Nedávno proběhla celkem bez povšimnutí zpráva, že 
Kancelář prezidenta republiky utratila vloni 654,4 mil. 
Kč, což je oproti plánovanému rozpočtu o 235 mil. Kč 
více. 

 Jitka Linková vedoucí Republikové kanceláře strany | Praha

Nebo možná mu to dokonce dělá dobře. Takového zlého člověka totiž nejvíc 
potěší neštěstí druhého. 
Vypadá to, že morální devastace téhle země, která se jako mor šíří z Hradu 
a z vlády estébáckého kriminálníka, je už hodně veliká. A ten zatracený čínský 
sajrajt tomu, bohužel, ještě mocně pomohl. Lidi se teď snaží zmátořit z loc-
kdownů, respirátorů a všech těch omezení a dost rezignovali na vše ostatní. 
Opozice je jalová, takže tam taky nic. Takže, co teď? Na podzim budou parla-
mentní volby. Velice důležité volby. Je však otázkou, jestli si to lidi uvědomí. Je 
však otázkou, jestli zase spousta lidí neskočí estébákovi na koblihu. Je však 
otázkou, jestli k volbám vůbec přijdou.  Měli by. Pokud je zajímá, v jaké zemi 
budou vyrůstat jejich děti a vnoučata. Asi nejvíc by si to měli uvědomit všichni 
podnikaví lidé – živnostníci, soukromníci, drobní zemědělci, farmáři. Měli by si 
to nejen uvědomit, ale hlavně přijít k volbám a konečně se nebát hodit svůj 
hlas zástupcům Strany soukromníků České republiky na kandidátce Trikolora 
Svobodní Soukromníci. Tam totiž najdou své opravdové zastánce. Ne v ODS, 
ne ve STAN a už vůbec ne u Pirátů. Všichni jmenovaní už to totiž předvedli. 
Soukromníci je zajímají jen krátce před volbami. 
Co říci závěrem? Pán Bůh s námi a zlé pryč.
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Je totiž prakticky kompletně ovládaná zahraničními 
vlastníky. V návaznosti na to je z velké míry zásobo-
vána zbožím ze zahraničí, a protože jednotlivé obcho-
dy mají minimální skladovací prostory (zboží cca na 1 
až 3 dny), tak zásobování probíhá (a musí probíhat) 
de facto nepřetržitě. Samozřejmě, že to má negativní 
dopad na regionální producenty, na kterých na roz-
díl od nás stojí maloobchod v Německu, Rakousku, 
Francii, Itálii, Španělsku, atd. Ale pokud je normální 
situace, tak to není fatální problém. Stačí ale např. 
panika v souvislosti s covidem, a během půl dne jsou 
prázdné regály a návrat do normálu trvá několik dní. 
A náprava není v našich rukou, ale závisí na kamionové dopravě a zahraničních 
dodavatelích. Mimochodem stálo by za to udělat nějakou srovnávací analýzu 
evropských maloobchodních sítí.
Kdyby ale došlo k dlouhodobému výpadku elektřiny (tzv. blackoutu), přestane 

Kvóty na potraviny

Naše distribuční síť (maloobchodní síť velkých prodejen, 
zejména super a hypermarketů) je v Evropě naprosto 
ojedinělá a má několik charakteristických rysů, kterými 
se odlišuje od většiny ostatních evropských zemí.

 Ing. Jan Prádler ekonom | podnikatel | investor

fungovat kamionová doprava (bez elektřiny nelze mj. natankovat) a na rozdíl 
od většiny ostatních zemí, by naši dodavatelé nebyly v okruhu několika desítek 
kilometrů, ale mnoha stovek kilometrů. Maloobchodní síť by se tedy zhroutila. 
Obyvatelé ČR si rovněž nepotrpí na velké zásoby (opět na rozdíl např. od ra-
kouských a německých sedláků, nemluvě třeba o Texasanech, kteří mají doma 
zásoby na rok), a to co mají v ledničkách a mrazácích, by se zkazilo. Takže 

během 2-3 dnů by začal pouliční boj o jídlo. Podpora 
regionálních producentů a regionálního zásobování 
je tedy strategická bezpečnostní záležitost! Mimo-
chodem i já jsem dnes producent (spoluvlastním 
borůvkovou farmu u Rokycan, cca 16ha, a velkoob-
chod s ovocem a zeleninou), ale s ohledem na veli-
kost naší firmy, je mi to z obchodního hlediska jed-
no. Z bezpečnostního hlediska mi to ale jedno není 
a kvóty beru jako jeden z nástrojů, který může dát 
tuto oblast trochu do pořádku a evropského standar-
du. Myslím, že Strana soukromníků České republiky 
by tedy kvóty kritizovat neměla bez ohledu na to, že 

v tom může být i subjektivní zájem velkoproducentů jako je Babiš nebo Toman. 
Možná jsou ty kvóty špatně nastavené a komunikované, ale princip podpory 
regionálních producentů a posílení regionálního zásobování je správný.
A to nekomentuji dopady kamionové dopravy na životní prostředí.
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Dobrý den.  

Dovolujeme si vás oslovit s AKČNÍ CENOVOU NABÍDKOU                                                        
povinných antigenních testů pro firmy s možností užití                                                     

v profesionálním zdravotnictví i v laické veřejnosti, frimách, školách…  

V nabídce zcela neinvazivní a pohodlné antigenní testy ze slin, ale také vysoce profesionální výtěrové 
testy používané v testovacích centrech v ČR, které je také možno užít i pro samotestovaní.  

Nejrozšířenější, nejžádanější a nejspolehlivější antigenní testy na českém trhu !    

Značka: REALY TECH         Typ: SALIVA – SLINY 

Značka: SINGCLEAN        Typ: SWAB – STĚRY                                                                                  
(nos, nosohltan, okraj-špička nosu) 

Akční ceny od  45,- Kč  - dle množství ! 

           
REALY TECH – SALIVA                               SINGCLEAN - SWAB 

            Výsledek do 10minut !        Přesnost testu 98,50%  !       Citlivost testu až 99,51%  !  

Schváleno výjimkou Ministerstva zdravotnictví ČR pro profesionální užitií i pro samotestování !     
Prodej a distribuce  ag.testů je upravena dle § 4 odst. 8 nařízení vlády 56/2015 Sb., o technických 

požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. 

Na testy je uplatnitelný nárok - dotace 60,-Kč od zdravotní pojišťovny !  

AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA - ODBĚR JIŽ OD 100ks !  

100ks  60,-Kč/ks,    1,000ks  58,-Kč/ks,   3,000ks  55,-Kč/ks     5,000ks  50,-Kč/ks 

10,000ks  45,-Kč/ks . 

Balení v provedení 5ks nebo 20ks - dle aktuálního skladu.                                                                                                                           
CZ-příbalový leták+kompletní certifikace. 

Zboží dodává a fakturuje firma:  

Petr Dvořák - prodej / distribuce / velkoobchod – schválený distributor Ministerstva zdravotnictví ČR.                                                                                              
IČ: 05121051, DIČ: CZ8502253628  se sídlem: Benediktská 722/11 - Praha 11000.     

               KONTAKT: Petr Dvořák  tel. +420 608 957 812,  email: rousky-respiratory@seznam.cz                             
web:  www.antigennitesty-zeslin.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                         

inzerce
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         RVS Chodov, s.r.o. 
 
 

 
 

NAŠE FIRMA VYRÁBÍ A DODÁVÁ 
 

 Pásové váhy 
 Zásobníkové váhy 
 Váhy na sila 
 Mostové váhy, 
 Pytlovací váhy 
 Váhy na BIG-BAG 
 Váhy pro betonárny 

 Linky pro MZK – míchání mineralbetonů 
 Dávkovací linky 
 

Vyhodnocovací jednotka RVS350U             vážící mechanika TS102 
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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.

Kontaktujte nás
800 151 111

info@grantex.cz

Věnujte se tomu, co vás živí a baví. Vše ostatní nechte na nás.

VAŠE 
FIRMA

PRÁVNÍ
SLUŽBY

ÚČETNICTVÍ 
A MZDY

DOTACE DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ

AUDITORSKÉ
SLUŽBY

POJIŠTĚNÍ

- starejte se o byznys a 
my se postaráme o vás

- profesionalita, odbornost 
a lidský přístup

- reakce nejpozději 
do 24 hodin

- 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

- zakládáme si na 
profesionálním 

přístupu a jsme připraveni 
vám dodat ten nejkvalitnější 

servis

- ušetříme vaše náklady
- zlepšíme parametry 

vašeho pojištění
- vyřešíme za vás škody

- služby jsou pro 
vás zdarma

- u nás máte garanci, že 
audit je vždy proveden 
zkušeným auditorem

GX_A4_inzerce.indd   1 10.6.2020   18:41:20

inzerce
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www.modra-vlna.cz

partner na kterého je spolehnu

inzerce
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inzerce

INZERCE 
 
 
 

Na žádost našeho milého dárce (velkého vtipálka) 
uveřejňujeme jeho inzerát: 

 
 
Ztratila se mi manželka,  
165 cm, hnědé oči, odbarvené 
blond vlasy. Kdo jí najde a 
přivede zpátky 
Zn.: Dostane přes držku! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. redakce 
Konečně má někdo normální starost v této šílené době.  
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PŘIHLÁŠKA – číslo ………. 
Člen Strany soukromníků České republiky 

 
Jméno      Příjmení   Titul  
Datum narození     Bydliště 
Místo narození     Okres 
Druh podnikání, povolání    Kraj 
Telefonní kontakt     E-mail  
  
Podpisem této přihlášky k členství prohlašuji, že: 

• jsem se seznámil se stanovami Strany soukromníků České republiky; 
• nejsem členem jiné politické strany nebo hnutí; 
• nebyl jsem členem ani spolupracovníkem StB; 
• jsem si vědom, že členství ve Straně soukromníků České republiky mi vznikne, až kladným 

vyjádřením místně příslušného krajského orgánu a zaplacením členského příspěvku; 
• členský příspěvek se platí výhradně na bankovní účet č. 115-5828550267/0100, pod variabilním 

symbolem DATUM NAROZENÍ; 
• souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, které jsem shora uvedl; 
• souhlasím se zasíláním informací o dění ve Straně soukromníků České republiky. 

  
Poučení (výňatek ze stanov): 
Členem Strany soukromníků České republiky se může stát občan ČR po dosažení věku 18 let. Členství v jiných 
politických stranách či hnutích je překážkou pro vznik členství. Členství vzniká splněním všech těchto podmínek: 
podáním řádně vyplněné a podepsané typizované přihlášky k členství ve Straně soukromníků České republiky, 
vyslovení souhlasu příslušného krajského orgánu s členstvím a řádným a včasným zaplacením členského 
příspěvku.  
Členství ve Straně soukromníků České republiky zaniká vystoupením nebo zrušením členství nebo úmrtím 
člena, nebo nezaplacením členského příspěvku ani v náhradním termínu. O zrušení členství rozhoduje 
předsednictvo na návrh krajské rady, ke které člen místně přísluší. Proti rozhodnutí o zrušení členství má člen 
právo podat písemnou formou odvolání, doručené předsednictvu do 15 dnů od písemného obdržení 
rozhodnutí. O odvolání rozhoduje kontrolní a revizní komise Strany soukromníků České republiky. 
Členský příspěvek hradí člen najednou za kalendářní rok. Členský příspěvek činí 50 Kč za každý i započatý 
kalendářní měsíc členství, nejvýše však 600 Kč ročně. Členský příspěvek je u nových členů splatný vždy do 30 
dnů, ode dne převzetí přihlášky místně příslušnou krajskou radou, a to ve výši odpovídající součinu členského 
příspěvku za každý i započatý kalendářní měsíc členství a počtu měsíců, které ke dni podání přihlášky zbývají do 
konce kalendářního roku, ve kterém byla přijata přihláška člena. U stávajících členů je členský příspěvek splatný 
do 31. 3. každého roku dopředu ve výši 600 Kč. Okamžikem nezaplacení členského příspěvku dochází k 
pozastavení členství, které se projeví pozastavením výkonu všech funkcí a ztrátou hlasovacího práva.  
 
 
 
Datum:        Datum: 
 
 
Podpis žadatele  o členství     Vyjádření krajského orgánu 
 
Datum registrace přihlášky: ……………………… 
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PŘIHLÁŠKA – číslo ……….  
Sympatizant Strany soukromníků České republiky  
Jméno       Příjmení     Titul  
Datum narození     Bydliště, okres  
Druh podnikání, povolání    Kraj  
Telefonní kontakt     e-mail  
 
Motto: Strana soukromníků České republiky byla založena 21. 11. 2008 v Praze – Horních 
Počernicích jako stavovská politická strana živnostenského typu.  

• Strana soukromníků České republiky navazuje na tradice parlamentní a vládní 
Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské (1918-1938), jejíž činnost 
byla násilně přerušena německou okupací a které nebyla povolena obnova činnosti po válce 
usnesením Národní fronty (ČSSD, KSČ, ČSL, Národní socialisté) ze dne 4. 4. 1945.  

• Navazuje také na činnost Strany podnikatelů, živnostníků a rolníků ČESKÉ REPUBLIKY (1992-
1996), kterou v parlamentních volbách 1992 volilo do ČNR 203.642 voličů (3,14 %) a v 
komunálních volbách 1994 získala pozice starostů v 9 městech a obcích a měla 172 
zastupitelů.  

• Strana soukromníků České republiky má hlavní politický cíl stát se důraznou politickou 
sebeobranou OSVČ, živnostníků, majitelů malých a středních firem, jejich rodinných 
příslušníků a jejich zaměstnanců v obcích, městech, krajích, parlamentu, senátu a vládě 
ČESKÉ REPUBLIKY.  

 
Práva organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky:  

• být pravidelně informován o činnosti strany, jejich usneseních, záměrech a zúčastnit se 
diskuze nad tématy s hlasem poradním;  

• možnost ucházet se o místo na kandidátce v obecních, krajských, senátních a parlamentních 
volbách; v místech, kde Strana soukromníků České republiky nemá zatím členy, může 
sympatizant iniciovat v komunálních volbách vznik kandidátky pod hlavičkou Strany 
soukromníků České republiky, stát se lídrem kandidátky a po schválení orgány kraje zúčastnit 
se s podporou Strany soukromníků České republiky komunálních voleb;  

• možnost získání kontaktů na členy a sympatizanty Strany soukromníků České republiky a 
následnou spoluprací s nimi zvýšit svůj obchodní a výrobní potenciál.  

 
Povinnosti organizovaného sympatizanta:  

• hájit politický směr Strany soukromníků České republiky;  
• dobře reprezentovat Stranu soukromníků České republiky při objasňování politických 

záměrů. 
•   

Zasláním daru ve výši 100 Kč na účet číslo 115-39 02 72 02 97/0100 stvrzuje organizovaný 
sympatizant svůj status na jeden rok. 
 
Datum:      Datum:  
Podpis žadatele     Vyjádření krajského orgánu  
 

Datum registrace přihlášky: ……………………… 
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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 
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