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STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Svobodní a Soukromníci.
Společně i na jižní Moravě
a v Ústeckém kraji
Ke konci března byly podepsány
další koaliční smlouvy mezi Stranou soukromníků České republiky a Stranou svobodných občanů
pro letošní volby do Krajského
zastupitelstva. Konkrétně v Jihomoravském a Ústeckém kraji.
Na Jižní Moravě číslo 1 na kandidátce bude
ekonom Ing. Petr Pořízek ze Svobodných
a číslo 2 bude živnostník a zastupitel městské části Brno – Kohoutovice, bývalý výborný
fotbalový brankář Sokola Kostice, Zbrojovky
Brno, řecké Edessy a Tatranu Poštorná pan
Radek Rabušic. V Ústeckém kraji koaliční
smlouvu podepsal za Svobodné Dr. Ing. Richard Hartmann a za Soukromníky Ing. Štefan Drozd. Na podpis smlouvy nyní zástupci
obou stran naváží sestavením společné
kandidátky a intenzivní přípravou volebního
programu. “Jsme velmi rádi, že počet krajů,
kde se nám podaří navázat spolupráci se čile
rozrůstá. Spolupráci pravicových stran považujeme v současné době za důležitou, a to
zejména právě v krajích, které jsou silně levicově orientované. Proto nás těší, že se nám
podařilo docílit této spolupráce také v Ústeckém kraji,” řekli k uzavření dohody představitelé Svobodných a Soukromníků pánové
Hartmann a Drozd.
Po Pardubickém, Zlínském a Středočeském
kraji je Jihomoravský kraj a Ústecký kraj dalším koaličním. O koalicích Svobodní a Soukromníci v těchto dnech intenzivně jednají
v Ústeckém, Karlovarském a Královehradeckém kraji.

Nikdo jiný než Soukromníci
zájmy živnostníků a menších
podnikatelů nezastupuje
„Nepochybně je dobře, že Soukromníci vycházejíce z tradic živnostenských
stran se zvedají k volitelným číslům. On totiž nikdo jiný u nás zájmy živnostníků a malých a středních podnikatelů až na malé výjimky nezastupuje. Pokud jde o předvolební koalice, chci říci, že pro pravici je to jediná
cesta, jak ukončit tuto směs populizmu a nezodpovědného promrhávání
veřejných prostředků,“ řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy Jan Koukal.
Soukromníci symbolicky demonstrovali 25. února
na „Vítězný únor“ před vládou. Klíčovým důvodem bylo kontrolní hlášení k DPH, které od ledna platí a elektronická evidence tržeb, jíž vládní
koalice protlačila ve Sněmovně za cenu znemožnění parlamentní diskuse. Vidíte nějakou paralelu
mezi dneškem a časy před skoro sedmdesáti lety,
kdy komunisté převzali moc?
Prvním smutným faktem je, že dnešní vláda si tuto
paralelu neuvědomuje, takže nepovažuje únorový
puč 1948 začátek totalitního režimu sovětského
typu u nás za tragédii a zločin spáchaný na našem
národě. Opět klidně plivne do očí soukromé sféře,
živnostníkům a malým a středním podnikatelům
novou šikanou a administrativní zátěží. Rozumné
státy jdou přesně obráceným směrem a vytváří
pro malé podniky a podnikatele projekty zjednodušující administrativu včetně například vykazování DPH jednou za rok! Vědí, že právě tito lidé,
střední třída jsou zárukou demokracie. Proto letos
nejde jenom o další zbytečnou horu papíru a hromadu peněz utracených za nové a nové úředníky,
které by stát měl použít jinde. Jde o princip o souboj s totalitními manýry dnešní vlády.
Na poslední tiskovce Soukromníci zveřejnili i karikatury Andreje Babiše a Bohuslava Sobotky
– výtvarně zasazené do padesátých let minulého století. Minulý měsíc uplynuly dva roky, kdy
zasedla tato vláda do Strakovky. Čím podle Vás
Babiš, respektive Sobotka poškozují tuto zemi?
To není otázka do krátkého rozhovoru. Těch výroků a rozhodnutí obou pánů, které pak za pár
hodin vzali zpět, nebo těch prázdných konstatací
bezobsažných sdělení je opravdu hodně. To, co
je snad nejhorší na ministrovi financí je , že jeho
podniky žijí ze státních zakázek a dotací. Vytváří

Jan Koukal, politik
z neustále se rozšiřujícího množství různých kontrolních hlášení povinně zasílaných na ministerstvo
financí obchodně cennou informační databázi.
S těmito informacemi budou Babišovi podniky
ještě dlouhá léta likvidovat konkurenci a vyhrávat
veřejné tendry. Babiš zosobňuje také generální
pardon všem konfidentům a pomahačům totalitního režimu. Soudní fraška o jeho aktivní práci pro
STB byla toho součástí.
Společně se premiérem Sobotkou posunují tuto
zemi k policejnímu státu, kde dominuje kontrola,
udavačství, svévole represivních složek včetně
soudnictví.
pokračování na straně 4
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Společně najdeme řešení
Strana soukromníků zahájila další projekt, tentokrát nazvaný Společně najdeme řešení. Cílem je komunikovat základní programové teze a zároveň získat
širší zpětnou vazbu.
CO JE NEZBYTNÉ:
PROKLESTĚNÍ PRÁVNÍ DŽUNGLE!
JAK TO VYPADÁ TEĎ – Naprostá džungle, v které
se ztrácejí i odborníci. To je právní prostředí ČR. Od
roku 1990 bylo přijato přes 2 500 zákonů, novely jsou pro poslance již rutinou. Hrubým odhadem
dnes máme zhruba 10 000 právních předpisů…
Takže, jak z toho vybřednout?
CO LZE UDĚLAT HNED – V první řadě je potřeba
udělat inventuru a generální úklid. Vymést z právního prostřední všechny neplatné, nepoužívané a
tudíž zbytečné zákony a další nařízení.
CO POTOM – Zbylé a potřebné zákony by se upravily tak, aby byly srozumitelné a odpovídaly realitě. K
tomu je ale potřeba obnovit práce na volně přístupné oficiální elektronické sbírce platných předpisů,
které tato vláda pozastavila.
CO SE MUSÍ STÁLE HLÍDAT – Každý zákon musí mít
zpracovanou dopadovou studii vypracovanou odborníky za účastí zástupců těch, kterých se norma

CO JE NEZBYTNÉ:
NASADIT STÁTU ODTUČŇOVACÍ KÚRU
JAK TO VYPADÁ TEĎ – Z balíku peněz, který firmy
vyplácejí svým pracovníkům, skončí ve státní kase
57 procent. V tomto ohledu patří Česká republika
v mezinárodním srovnání ke „špičce“. A to zde nejsou započítány další peníze, které všichni musíme
odvést na daních při každém nákupu. Stát prostě
potřebuje zdroje – každý den se musí rozjet mašinerie zhruba 420 000 státem placených osob, z
nichž bezmála 70 000 jsou státní úředníci.
CO LZE UDĚLAT HNED – Nedopustit další nárůst
státem (tedy námi všemi) placených úřednických
míst. Například jen případné zavedení EET znamená
dalších asi tisíc úředníků a celníků. V Česku se totiž
začíná stávat pravidlem, že s každou novou legislativou se pojí také nový úřad. Nebo alespoň odbor či
oddělení… U každého nově přijímaného zákona by
tak měla být zpracována studie dopadu na státní
rozpočet.
CO POTOM – Personální audity? Zbytečné! Analýzy
efektivity? Není potřeba! Pomůže jen rušení zbytečné státní agendy. Je třeba nutné, aby pro armádu
20 000 vojáků pracovalo 7 500 civilů? Opravdu
musí mít ministr kultury šest náměstků? Čím tak
podstatným se zabývá odbor mnohostranných ekonomických vztahů na ministerstvu zahraničí? A potřebujeme vůbec všechny ty vládní agentury?

týká. Zcela nepřípustné musejí být přílepky k zákonům. Pokud se toto podaří, pak nebude potřeba
ani tolik novelizovat. Jak to dopadá, pokud se tyto
zásady nectí, jasně ukazuje zákon o kontrolním hlášení DPH – o jeho novelizaci se mluvilo ještě dříve,
než první podnikatel vůbec hlášení odeslal.
Takový je náš první pohled na věc – vyčištění právní
džungle určitě bude naší prioritou.
Zaznělo na facebooku:
Vlastimil Volek: Smutný pohled na legislativní džungli, ve které se nevyznají, ani odborníci. Pokud tři
právníci se nemohou shodnout na výkladu nějakého
zákona, právo nefunguje. Vždyť i vláda se neřídí zákony a to nemají sankce….
Carbolová Pavla: Mi to připadá jako záměr. Udělat
zákony tak ať se v tom nikdo nevyzná a každý FU či
soud či jiná instituce si to vyloží po svém.
Sluníčko Uličník: Zákon by měl být srozumitelný pro
každého, jen tak lze zvýšit procento jeho dodržování.

CO JE NUTNÉ ŘEŠIT DLOUHODOBĚ – Vysoké daně
vždy znamenají, že stát přebírá funkce, které mu
nepříslušejí. Takže je nezbytné najít odvahu k rázným změnám. Omezit státní agendu tak, že některé
činnosti se zcela zruší, další se převedou na tržní
základ – tam, kde to udělali, se zvýšila kvalita veřejných služeb. Stejně tak je nutné rázně skoncovat
s tím, abychom měli zasloužilé „kariérní“ úředníky.
Takže zavést platové stropy tak, aby se úředník nedržel svého místa jako klíště. Státní správa by mohla částečně fungovat i jako místo, kde absolventi
získávají své první pracovní zkušenosti…
Takový je náš první pohled na věc – „odstátnění“
společnosti a vymýcení byrokracie určitě bude naší
prioritou.

městnanci jsou taky třeba hasiči atd.
Irena Paldusová: Jeden živnostník přeci nemůže
uživit pět úředníku

Zaznělo na facebooku:
Janiko Kothankova: Docela by mě zajímal poměr lidí
co skutečně vytváří hodnoty, výrobky, kteří prakticky dělají hmatatelné výrobky na prodej a poměr
úředníků, politiků, soudců a všech lidí nevýrobní
sféry, kterým musí ti první odvádět peníze na jejich
platy. Kolik např. lidí musí odevzdat za jeden měsíc
daní, aby bylo na platy třeba stovce poslanců?
Martin Vrabec: Kolik si myslíte, že takový normální
samostatný úředník bere?
Chci, aby byla silná a akceschopná policie. Aby
fungovalo zdravotnictví, aby doktor, který vás vrátí do života, měl pětinásobek průměrné mzdy atd.
Bohužel určité skupiny a partaje mají v programu
rozeštvat společnost. Nezapomeňte, ze státní za-
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CO JE NEZBYTNÉ:
ZARAZIT LIKVIDACI PODNIKÁNÍ
JAK TO VYPADÁ TEĎ – Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko. Všichni naši sousedé mají daleko
vlídnější prostředí pro podnikání. Podle renomovaného výzkumu například tuzemské firmy stráví
administrativou spojenou s daněmi přes 400 hodin
ročně. V celosvětovém žebříčku je to ostudné 122.
místo. A byrokracie a povinností přibývá snad každým dnem… Co s tím?
CO LZE UDĚLAT HNED – Naprostou prioritou je zastavení těch nejviditelnějších kopanců připravených
současnou vládou. Prostě zašlapat do země elektronickou evidenci tržeb a kontrolní hlášení DPH.
Tou první absurditou se ještě budou zabývat senátoři, v druhém případě je ve hře ústavní stížnost.

jistila sama. Jen v takovém případě pochopí, jak je
to pracné, a dá se očekávat, že bude sbírat jen ta
data, která opravdu potřebuje. Žádoucí jsou i hlubší změny daňového systému. Od sjednocení sazeb
DPH přes nižší spotřební daň u pohonných hmot až
po celkové snížení daňové zátěže firem.
Takový je náš první pohled na věc – zastavení likvidace malého a středního podnikání určitě bude
naší prioritou.

co by mělo váhu, neodesílat žádná data. Kdyby bylo
schopno se domluvit alespoň 100 tisíc živnostníků
a bojkotovat celou tu zlotřilost, váhu by to mělo.
Kdo si je jistý ústavním soudem, já tedy ne.

Jak to vidíte vy?

Bohdan Roubal: Nechápu proč se vláda raději nestará o to, aby firma dostala zaplaceno za odvedenou práci a ne ještě přidávat práce kravinama co
nefungují ani v Chorvatsku.

Zaznělo na facebooku:
Licek Jan: Tady již žádná jednání nepomůžou, jediné

Ivo Beneš: Musíme si příští vládu zvolit takovou,
která bude lidem naslouchat, ne je ignorovat (to
určitě není nikdo z první pětky, která obsadila sněmovnu)

CO POTOM – Stát se musí naučit chovat k menším
podnikatelům způsobem, který odpovídá jejich významu: živnostníci a jejich zaměstnanci tvoří pětinu
ekonomicky aktivních obyvatel. Nezaplacení faktury
živnostníkovi tak musí být trestáno stejným postihem, jako nevyplacení mzdy zaměstnanci. Zároveň
by měla být splatnost faktur uzákoněna na 30 dnů
a výběr DPH by se vztahoval jen na uhrazené faktury.
CO JE NUTNÉ ŘEŠIT DLOUHODOBĚ – Je nutné naučit státní správu, aby si údaje, které potřebuje, za-

CO JE NEZBYTNÉ:
ZASTAVIT ZÁSAHY DO SOUKROMÍ
JAK TO VYPADÁ TEĎ – Pokud je právo na soukromí
omezováno s ohledem na kolektivní bezpečnost, lze
to ještě pochopit. Ale proč potřebujeme databanku o všech zdravotních problémech lidí, v níž může
hned několik úřadů hledat podle jména či rodného
čísla? A proč stát sbírá prostřednictvím kontrolního
hlášení DPH informace i o těch, kteří s touto daní
nemají vůbec nic společného? To jsou jen dva nejkřiklavější případy průlomů do soukromí z poslední
doby.
CO LZE UDĚLAT HNED – Provést revizi všech registrů a databází. Hledat odpovědi na tři otázky:
1. Potřebuje stát tato data k tomu, aby prospěl
svým občanům? 2. Je dostatečně omezen okruh
těch, kteří k datům mohou přistupovat? 3. Existuje
účinná ochrana proti prolomení a zneužití databáze? Všechny odpovědi musejí být kladné. Pokud ne,
zrušit nebo sjednat nápravu.
CO POTOM – Omezit a kontrolovat přístup k databázím. Využívat je mohou jen ty instituce, které
umějí data smysluplně využít. Není možné, aby do
nich vstupovaly úřady napříč celou státní správou.
Každý jednotlivý přístup bude evidován a každý
občan bude mít možnost vyžádat si informaci, kdo
a proč data o něm „sháněl“. To se pochopitelně nevztahuje na orgány činné v trestním řízení.
CO JE NUTNÉ ŘEŠIT DLOUHODOBĚ – Ochrana osobních údajů musí být chápána jako jeden ze základních prvků ochrany svobody občanů. Každý nový

zákon či projekt státní správy musí být od samého
začátku posuzován i z hlediska ochrany soukromí.
Není možné, aby se kontrolní mechanismy, zabraňující zneužití, řešily narychlo až po schválení zákona
či spuštění projektu.
Takový je náš první pohled na věc – zastavení „velkého bratra“ určitě bude naší prioritou.
Zaznělo na facebooku:
Ivo Válec: Proč by se to nemělo vztahovat na orgány činné v trestním řízení? V minulosti (možná i v

současnosti) spoustu informací tyto orgány, či jejich
příslušníci zneužili!!!!§
Jiri Vrbsky: Bez přímé demokracie občané nemají
šanci to zastavit.
Jiri Svoboda: Nápad a záměr dobrý, ale naši poskoci
Bruselu si budou stejně dělat co chtějí a demokracie a svoboda tady dáááávno skončila a jinak vám
fandím.
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Nikdo jiný než Soukromníci zájmy...
dokončení rozhovoru ze str. 1
Podívejte se kolem sebe na soudní kauzy například pád Nečasovi vlády. Tento
vládní puč, jak se dnes dozvídáme od soudu, byl způsoben nezdaněním několika
dámských kabelek. Do světa tato reprezentace naší země vysílá velice nečitelnou zprávu. Sobotka mluví podle toho kde je na návštěvě, nebo zda komentuje
události z pražské kanceláře. Babišův poslední rozhovor do Financial Times
(Na obědě s Babišem) může pozitivně komentovat pouze ČTK.

Merkelová svým vyzváním k imigraci do Německa způsobili problém, z kterého se Evropa bude vzpamatovávat několik generací. Stačí se podívat do Francie, ale i jiných původně koloniálních zemí a míra začlenění do společnosti je
jasně vidět. Zmatenost evropských politiků lze poměrně dobře dokumentovat
na rakouském premierovi Faymannovi, který Rakousko chvilku zavírá, chvilku
otevírá, chvilku podporuje Merklovou a hubuje sousední státy, chvilku dostává z Německa vyhubováno sám. To že EU není schopna plnit základní funkce,

Andrej Babiš je ve fatálním střetu zájmů. Přibývá snahy o to, aby se jím zabývaly orgány činné v trestním řízení. Jde nejen třeba o jeho „Čapí hnízdo“ a evropské dotace. V našich poměrech to někdy znamená dělostřeleckou přípravu
na pád vlády. Vzpomeňme na Nečase. Myslíte, že jsou možné předčasné volby,
když vládní koalici všechno prochází? Byl byste pro nové volby?
Myslím, že se v Babišově případě vůbec nic nestane. Možná bude vyhozen nějaký správce Babišova majetku za to, že nedodal „správné“ podklady k posouzení. Ptáte-li se na dělostřeleckou přípravu, já ji nevidím a předčasné volby neočekávám. Obávám se výsledků dalších voleb. Nezapomínejte, kdo tady
vlastní media a jakou s autocenzurou píší naši novináři. Ostatně podívejte se
na průzkumy veřejného mínění. Těch faktorů je ale daleko víc. Na to tady teď
není prostor.
Strana Soukromníků již pátý měsíc poměrně razantně oslovuje veřejnost. Projevilo se to mimo jiné třeba na Zlínsku, kde podle agentury SANEP dosahuje
její obliba skoro sedmi procent. Dobrý vývoj lze vidět i ve středních Čechách
či na Pardubicku. Jak nahlížíte na uzavřenou koalici Soukromníků se Stranou
svobodných občanů europoslance Petra Macha?
Nepochybně je dobře, že Soukromníci vycházejíce z tradic živnostenských stran
se zvedají k volitelným číslům. On totiž nikdo jiný u nás zájmy živnostníků
a malých a středních podnikatelů až na malé výjimky nezastupuje. Pokud jde
o předvolební koalice chci říci, že pro pravici je to jediná cesta, jak ukončit tuto
směs populizmu a nezodpovědného promrhávání veřejných prostředků. Věřím,
že s blížícími volbami bude podobných spojení ještě víc.
Soukromníci stojí trochu stranou od té části politické scény, která se hodlá vyprofilovat na evropské migrační krizi. Neměla by v tomto smyslu být Bajerova
strana razantnější?
To je velice ošklivé spojení …vyprofilovat se na evropské migrační krizi…Tak jak
je to u nás chápáno, tak tak určitě Soukromníci postupovat nebudou. Na straně
druhé si musíme říci, že vrcholní němečtí politici prezident Gauck a premiérka

které již od starého Řecka plní stát, který chce být státem je závažný problém.
Toto nemůže opomenout žádná politické strana. Téma migrace bude jedno
z hlavních volebních témat. Já budu rozhodně stát na straně těch, kteří chtějí
zachovat v Evropě naší civilizaci postavenou na židovsko-křesťanských základech, která prošla historicky obrovským vývojem a je dnes ze všech civilizačních
schémat nejúspěšnější.

Zdravý rozum dostal na frak.
EET míří do provozoven
Zdravý rozum opět dostal na frak. Přestože řada senátorů ve středu 16. března
předkládala jeden pádný argument za druhým, s masou oranžových členů horní
komory to nehnulo. Senátem tak zákon o elektronické evidenci tržeb, který
poškodí českou ekonomiku a bude mít likvidační účinky na mnoho živnostníků
a drobných podnikatelů, prošel. Opatření, které je plné absurdit a nikde v zahraničí se neosvědčilo, se tak s nejvyšší pravděpodobností stane pro vybrané
obory realitou již v listopadu.
Strana soukromníků se spolu s dalšími pokoušela před zahájením schůze přimět
senátory k zamyšlení formou otevřeného dopisu. Ale ještě je ve hře Ústavní
soud, k němuž se samotný zákon i jeho projednávání určitě dostanou...
Otevřený dopis členům Senátu ve věci EET (klikněte zde)
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