
 

 

 
 
 

Program Strany soukromníků České republiky 
(SsČR) 

 
 
 
Strana soukromníků České republiky je stavovskou politickou stranou pravého středu. 

 
 

 
 
Motto 
 
Hlavním cílem naší stavovské strany je aktivní politickou činností hájit zájmy soukromníků, jejich 
rodinných příslušníků a tím i jejich zaměstnanců a prosazovat postupné zlepšování podmínek pro jejich 
rozvoj. 
Strana ideově navazuje na násilně přerušenou činnost stavovské parlamentní a vládní Československé 
živnostensko-obchodnické strany středostavovské (1918 – 1938) s tradicí předků a na činnost Strany 
podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR z let 1992 – 1996. 
 
 

 
 
Základním odlišením naší stavovské politiky od ostatních politických stran a hnutí je to, že prvotní je pro 
Stranu soukromníků České republiky zlepšování podmínek a důrazné hájení zájmů OSVČ, živnostníků a 
majitelů malých a středních firem. 
Vede nás k tomu přesvědčení, že pokud se nám to prostřednictvím našich zvolených zástupců v obcích, 
krajích, parlamentu, senátu a vládě podaří a soukromníci budou opět na vzestupu, bude mít z toho 
následně prospěch naše republika a tím i naši nepodnikající spoluobčané. 
 
 

 
 
Usilovně se snažíme navazovat úzkou spolupráci s profesními sdruženími, cechy, společenstvy, komorami, 
svazy a asociacemi, politicky budeme hájit zájmy jednotlivých profesí a řemesel jak na úrovni obce, tak i 
kraje, parlamentu, senátu a ve vládě. 
Budeme se také i dále snažit získávat jejich odborníky a členy pro stavovskou politiku s cílem postavit 
kvalitní kandidátky pro nadcházející jednotlivé volby a připravovat odborníky z řad soukromníků pro 
krajské, státní a vládní funkce. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Programové cíle – dlouhodobé 
 
 
 
 

Politickou činností v obcích, městech, krajích, v parlamentu  
a ve vládě 

 
1) Vytvářet podmínky pro vznik silného středního stavu na území Čech, Moravy a Slezska. 
2) Zrovnoprávnit postavení soukromníků jako základních tvůrců ekonomického systému v rámci 

České republiky. 
3) Politickou činností minimalizovat škodlivé zásahy státu, krajů a obcí do soukromého podnikání 

a všeobecně do běžného života občanů. 
4) Vytvořit a udržovat harmonický, koncepční a kontinuálně se čistící právní řád, založený na 

zásadách logiky selského rozumu, předvídatelnosti, všeobecné poznatelnosti, vymahatelnosti 
s nemožností retroaktivních změn respektující další zásady programových cílů SsČR. 

5) Zvýšit obecnou vzdělanost a zajistit aplikaci zvýšené obecné znalostní úrovně i na úroveň státních 
orgánů.  

6) Vytvořit stabilní a důstojné sociální prostředí pro děti, zdravotně postižené a důchodce včetně 
těch, kteří podnikali. 

7) Podílet se na vytvoření finančního modelu zdravotní péče. 
8) Podílet se na vytvoření systému hodnot postaveného na nezastupitelnosti jednotlivce ve 

společnosti, jeho přínosu pro společnost pramenícího z jeho znalostí a schopností. 
9) Usilovně se budeme snažit navazovat úzkou spolupráci s profesními sdruženími, cechy, 

společenstvy a asociacemi a společně hájit zájmy jednotlivých profesí a řemesel a přesvědčovat 
odborníky z jejich řad, aby se připravovali na převzetí klíčových míst ve vedení státu, krajů a obcí 
po úspěšných volbách. 

10)  Prosadit snížení hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny a Krajských zastupitelstev z 5 %    
 na 2 %. 

 
 

Další cíle 

 
11)  Prosadit výběr DPH jen z uhrazených faktur a shodně uznání odpočtu taktéž pouze  

 z uhrazených faktur. 
12)  Prosadit zákonnou lhůtu pro splatnost faktur max. 30 dní. 
13)  Prosadit legalizaci tzv. švarcsystému. Co není podnikání podle živnostenského a obchodního 

zákona je zaměstnání. Toto zákonné opatření bude mít mj. vliv na snížení nezaměstnanosti 
a zabrání buzeraci firem ze strany státních orgánů a jednotlivých úředníků. 

14)  Prosadit snížení spotřební daně u PHM. 
15)  Prosadit, aby sociální a zdravotní dávky od prvního dne hradila ČSSZ. Kdo přijímá, ať platí.  
16)  Prosadit, aby údaje a informace vedené státní administrativou (úřady, soudy, policie) si musí 

státní administrativa zjistit a zajistit sama.  
17)  Prosadit, aby lhůta pro vydání rozhodnutí správního orgánu včetně Finančních úřadů byla max. 

60 dnů. 

18) Prosadit opětovné rozšíření možností pro Českomoravskou záruční a rozvojovou banku 
a to v programech mířících k potřebám OSVČ, malých a středních soukromníků a firem, 
včetně poskytování dostupných úvěrů. 



 

 

19) Prosadit výrazné zjednodušení právního řádu 
20) Připravit koncepci a následně prosazovat zrušení přímých daní a jejich roli přesunout do daní 

nepřímých – jednodušší výběr i kontrola. 
21) Prosadit výrazné snížení počtu úředníků ve státní správě. Ve veřejném sektoru pracuje 1/5 práce 

schopného obyvatelstva. 
Dlouhodobě finančně neudržitelný stav. 

22) Připravit a následně prosadit novou koncepci učňovského školství s cílem vychovat potřebné 
množství řemeslníků pro živnosti a průmysl. 

23) Prosadit výrazně vyšší podporu rodin s dětmi, neúplných rodin a zlepšení podmínek pro důstojný 
život a výchovu dětí. 
 

 

 
 

Čemu musíme zbránit 
 

1) Ve spolupráci s opozičními parlamentními stranami, dalšími politickými stranami, sdruženími, 
asociacemi a cechy musíme zabránit uzákonění tzv. Registračních pokladen s fiskální pamětí – 
EET. Tento záměr dnešní levicové vlády je namířený na likvidaci hlavně malých soukromníků, 
omezuje osobní svobodu a opět prostřednictvím levicové regulokracie dává prostor udavačům 
a fízlování. 

2) Ve spolupráci s ostatními musíme zabránit plošnému zákazu kouření. Toto je další opatření 
omezující svobodné rozhodnutí jednotlivce, bude likvidační pro velké množství soukromníků – 
hospodských, hoteliérů atd. a znehodnotí investice těch, kteří v předstihu oddělili kuřácké a 
nekuřácké prostory. 

3) Přes velký tlak levice, odborových svazů a zástupců velkého průmyslu v Tripartitě musíme 
zabránit snaze zvýšit odvody na sociální a zdravotní pojištění OSVČ na úroveň zaměstnanců. 
Požadavek je nesmyslný a likvidační.  

4) Strana soukromníků České republiky bude iniciovat Ústavní stížnost s cílem zrušit novelizaci 
zákona o DPH, která nabývá platnosti 1.1.2016, která ukládá povinnost podnikatelským subjektům 
zasílat Finanční správě konkrétní informace o svých obchodních aktivitách. Hrozí cílené nebezpečí 
zneužití ve prospěch několika jedinců a firem. 

5) Přijmutí většího počtu imigrantů z Afrických a Asijských zemí do České republiky v době, kdy 
vláda odmítne uvolnit 20 mil. Kč na záchranu „Klokánků“ a minimálně podporuje zvýšení 
porodnosti a obecně české, moravské a slezské rodiny s dětmi. 
Tato politika ohrožuje Českou republiku jako stát a tím i její obyvatele. 

6)  Nahrazení české koruny eurem. 
Tato hazardní úvaha některých politiků a vlivových skupin ohrožuje křehkou stabilitu země. 

 
 
 
 
Nedílnou přílohou tohoto programu jsou – Základní programové teze pro NÁRODNÍ KAMPAŇ. 
 
 
 
Návrh programu připravili: Petr Bajer – předseda SsČR 
                                             Rudolf Baránek – 1. místopředseda SsČR 
 
 
 
Praha 24. 8. 2015 


