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STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Prohlášení Soukromníků k návštěvě
Mirka Topolánka
Rozšířené předsednictvo Strany soukromníků České republiky, které je
nejvyšším orgánem strany a které
je složené z reprezentantů všech
14 krajů, přivítalo na svém posledním zasedání v roce 2017 kandidáta
na prezidenta Mirka Topolánka.
Uvítali jsme rozhodnutí Mirka Topolánka kandidovat na prezidenta. Jsme rádi, že se tak mezi
prezidentským kandidát objevil silný pravicový
politik, který má jasné, dlouhodobě konstantní
a předvídatelné názory. Jsem proto rádi, že jsme
dnes mohli seznámit Mirka Topolánka s politickým
programem Strany soukromníků České republiky,
která je již od první republiky skutečnou politickou
sebeobranou všech živnostníků a drobných podnikatelů, jejich rodin a zaměstnanců.
O to víc jsme byli potěšeni tím, že Mirek Topolánek
zastává stejné politické principy jako naše strana a ujistil nás, že přestože není role prezidenta
přímo spojena s exekutivním řízením státu, bude
určitě velmi hlasitým zastáncem živnostníků v nejvyšší ústavní funkci v naší zemi. Statisíce živnostníků a drobných podnikatelů se totiž staly třídním
nepřítelem vládní garnitury a každý druhý zákon,
který byl za poslední 4 roky schválen, byl namí-

řen proti jejich soukromí a svobodnému podnikání
nebo alespoň přinesl zpřísnění dosavadních státní
regulace. Tento princip neúcty k základním principům demokracie a tržního hospodářství, který je
motivován snahou o monopolizaci ekonomické,
politické a mediální moci v naší zemi Soukromníci
nepřestanou odmítat.
Voláme po tom, aby se živnostníci a malí podnikatelé opět stali seriózními partnery pro vládu

Andrej Babiš by měl kvůli EET zvážit setrvání
ve funkci premiéra
Nález Ústavního soudu ve věci elektronické evidence tržeb je velkou porážkou někdejšího ministra financí a dnešního premiéra Andreje Babiše.
Ústavní soud totiž nejen konstatoval, že došlo
k porušení demokratických principů při schvalování zákona o EET, ale především odložil 3. a 4. vlnu
zavádění EET, protože odporuje znakům právního
státu, tedy především předvídatelnosti a právní jistotě podnikatelů. Navíc zakázal, aby účtenka obsahovala DIČ živnostníků, tedy jejich rodné číslo,
neboť tím docházelo k nesmyslnému zveřejňování
osobních údajů těch nejmenších podnikatelů.
Nález Ústavního soudu je natolik zásadní, že
ve velkém popírá dosavadní argumentaci a silácká
prohlášení Andreje Babiše a dalších propagátorů
zavádění EET. Strana soukromníků ČR byla první,

kdo zcela odmítal plošné zavádění elektronické evidence tržeb a její zneužívání ke šmírování
všech podnikatelů v naší zemi. Přestože Ústavní
soud nakonec nezrušil celý zákon, je nám známo,
že pět soudců Ústavního soudu se dokonce přiklánělo k jeho úplnému zrušení.
Proto považujeme verdit soudu za naše velké vítězství. Prokázali jsme totiž, že EET není ústavně
komfortní, že to nemůže být vláda, která bude prstem ukazovat na podnikatele, které zahrne či nezahrne do povinnosti vést EET a že zákon zásadním způsobem zasáhl do právní jistoty živnostníků
a jeho podstatné části jsou v rozporu se zásadami

a Parlament. A protože malé a střední firmy jsou
stále motorem české ekonomiky, představují cca
60 % jejího výkonu a dávají práci přibližně 70 %
všech zaměstnanců, musí stát brát zřetel na jejich
potřeby, nikoliv jim házet jeden klacek za druhým.
Budeme rádi, když Strana soukromníků České
republiky najde v budoucím prezidentovi silného
spojence.
Petr Bajer,

předseda Strany soukromníků ČR

demokratického právního státu. V této souvislosti
proto vyzýváme předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby zvážil setrvání ve funkci premiéra. Jeho
klíčový zákon, o který opíral své dosavadní politické angažmá, totiž Ústavní soud doslova rozmetal
a poukázal na šlendriánský přístup během jeho
zpracování i zneužívání moci při jeho schvalování.
Především jsem však rád, že dlouhodobá kritika
Strany soukromníků ČR a bezkopromisní odmítání
EET nevyznělo naprázdno. Díky nálezu Ústavního
soudu jsme ochránili tisíce řemeslníků, malých
živnostníků i např. prodejců na vánočních trzích
od nesmyslné povinnosti zavádět EET. Strana soukromníků ČR vytrvá ve své snaze o zrušení EET
jako celku. Nepolevíme v úsilí přesvědčit poslance a senátory o tom, že EET nic státu nepřínáší
a pouze zatěžuje podnikatelské prostředí v České
republice zcela neúčinnou regulací.



Petr Bajer,
předseda Strany soukromníků České republiky
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Rudolf Baránek: půjdeme proti nim,
dokud je neporazíme
Lidem kolem Andreje Babiše je úplně jedno, že lidé, kteří podnikali 10 či 20 let, najednou kvůli buzeraci a šmírování
končí, říká v rozhovoru pro Parlamentní listy Rudolf Baránek. Zároveň má jasno, jak se bránit: „Půjdeme proti nim,
dokud je neporazíme.“
ní. Asi se tím připravují na 70. výročí Vítězného
února. Velmi nechutné, ale všeho do času. Nesmíme být tak naivní jako naši dědové.
Prezident Miloš Zeman jmenoval menšinovou
vládu Andreje Babiše. Vadí Vám, že Česko reprezentuje člověk s tak kontroverzní minulostí,
a tak kontroverzním způsobem podnikání, který byl navíc trestně stíhán a čelí obrovskému
střetu zájmů?
Ano, vadí. Chování a následné kroky Miloše
Zemana ale považuji za ještě odpudivější a nebezpečnější. Podporuje totiž snahu Andreje
Babiše získat důvěru pro vládu jedné strany.
Andrej Babiš vyhrál volby, ale Miloš Zeman se
stal loutkou v jeho nebezpečné hře. Promiňte,
prezident České republiky zvolený v přímé volbě
občany, pan Miloš Zeman se stal loutkou v jeho
nebezpečné hře.
Uvítali jste, že 3. a 4. etapa elektronické evidence tržeb bude rozhodnutím Ústavního soudu
zastavena a nemůže být spuštěna bez projednání nového zákona. Je to jen odložení nebo
první krok, který povede ke zrušení EET?
Čtenáři Parlamentní listů vědí, že Strana soukromníků České republiky jako první začala zveřejňovat už v době přípravy zákona o EET to, že
jsme proti tomuto zbytečnému šmírovacímu zákonu. Výsledkem Babišovy chlouby jsou už tisíce hlavně malých soukromníků, kteří to neutáhli
a skončili. Další se k tomu chystají. Babišovi,
Schillerové a dalším je úplně fuk, jestli lidé, kteří
hrdě podnikají 10, 20 i více let, končí. To jim
nikdy neodpustíme. Půjdeme proti nim, dokud je
neporazíme. Tato buzerace navíc nic nepřinesla
do státního rozpočtu, jen likviduje živnostníky.
To, co však přinesla, je evidentní zdražení zboží a služeb. I rohlíky a koblihy podražily. Máme
připravenou novelu zákona, ve které mluvíme
o zastavení 3. a 4. vlny EET. Jsme rádi, že to
za nás udělali ctihodní soudcové Ústavního
soudu. Jsem přesvědčen, že pokus Schillerové
o předložení novely, která má zajistit pozdější
spuštění 3. a 4. vlny, parlamentem neprojde. Situace, která vznikla, je ale velmi nespravedlivá
vůči cca 160 000 soukromníků, na které spadla
1. a 2. vlna. Cílem musí být zrušení i 1. a 2. vlny,
ne spuštění 3. a 4. Společně s ODS předložíme
zákon o úplném zrušení EET v lednu 2018.
Hospodářská komora uvedla, že varováním pro
vládu i zákonodárce při případných budoucích
snahách zavádět další regulaci podnikatelského prostřední by měl být fakt, že celá třetina
ústavních soudců sdílí názor o neústavnosti EET
jako takové. Vnímáte to stejně?
Pánové z Hospodářské komory ČR mají smůlu,
že máme paměť. Největší Babišovi nohsledi při
přípravě a zavádění EET se jmenují Vladimír

Dlouhý – prezident Hospodářské komory ČR,
Karel Havlíček – předseda Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR, Václav
Stárek – předseda Asociace hotelů a restaurací
ČR a Zdeněk Juračka – předseda Asociace českého tradičního obchodu. Lezli Babišovi do zadní části a dělali mu hlásnou troubu. Jejich názor
pro nás nemá žádnou hodnotu. Kolaborace se
nesmí odpouštět. Jinak usnesení Ústavního soudu považujeme pro brzkou budoucnost za klíčové a vítáme ho v plném rozsahu.
Nová ministryně financí Schillerová to ovšem
vidí jinak.
Nová ministryně jako spolupachatel než prohraje, toho namudruje ještě hodně.
Jak se díváte na hlasovací koalici hnutí ANO,
SPD a komunistů? Po volbách jste se radoval,
že komunisté ztratili podporu, ale hnutí ANO
jim naopak dává moc, jako dosud neměli, stojí
v čele dvou významných sněmovních výborů –
mandátového a imunitního, a jen o pár hlasů
neprošel v první volbě poslanec Ondráček, nazývaný komunistická mlátička, do čela výboru
pro kontrolu GIBS. Ale není vyloučeno, že ho
komunisté nominují do druhé volby a že nakonec projde.
Po volbách jsem se mj. v Parlamentních listech
k úbytku hlasů pro KSČM vyjádřil v tom duchu,
že ANO volila ta radikálnější část voličů KSČM
z přesvědčení, že Babiš nám lépe zakroutí krkem než současná KSČM. Použil jsem tenkrát
příměr, že vrána k vráně sedá. A je to tady. Komunisty toto veřejné handlování poškodí jako
první. Francouzští komunisté byli silní do doby,
než neodolali Mitterandovi. Vládně se s ním zapletli a od té doby po nich neštěkne ani pes.
Věřme, že i v České republice se to stane. Babiš
je potřebuje a oni už nechtějí odolávat vábe-

Prezident Miloš Zeman i nový premiér Andrej
Babiš prohlásili, že i vláda bez důvěry je podle ústavy plnohodnotnou vládou, a že budou
makat od samého začátku bez jakýchkoliv omezení. A vidět je to od prvních dnů, už začínají
padat hlavy, na řadě ministerstev už jsou odvoláváni náměstci. Co od této vlády očekáváte?
Andrej Babiš po volbách ani na vteřinu neuvažovat o koaliční vládě. Tím, že je domluven s Milošem Zemanem, se mu naskytla neopakovatelná
šance zabrat všechno. Jsem přesvědčen, že udělá vše proto, aby získal důvěru pro svou menšinovou vládu už v prvním kole. Miloš Zeman
se pro něho může stát v dalším období rizikem,
ať už kvůli výsledku prezidentských voleb nebo
zdravotnímu stavu.
To, že budou padat hlavy, bylo jasné od začátku.
ANO chce obsadit co nejvíce funkcí, pokud to
jde. Těch funkcí jsou stovky a zástup čekatelů
je velký. Tato mocenská „genocida“ proběhne
tvrdě a nekompromisně. Musíme přece začít
rychle makat, bude znít na obhajobu. Od této
vlády, pokud proleze, čekáme způsobení dalších
velkých problémů pro soukromníky, jejich rodiny a zaměstnance. Věřím ale, že svou činností
otevře oči i těm zatím zaslepeným a v příštích
parlamentních volbách prohraje. Žádné stromy
nerostou do nebe a předčasné volby mohou být
už v roce 2018.
V ČR se v posledních letech a měsících dějí věci,
které otáčejí vývoj zpět, dochází k omezování
svobod, ke změně zahraniční orientace. Zatím
se zdá, že všichni jsou zaskočeni přesilou hnutí ANO, komunistů a Okamurovců natolik, že
nikdo nijak zásadně neprotestuje proti těmto
změnám. Dokonce ani živnostníci a podnikatelé, na které dopadla různá opatření nejvíce.
Budete jen vyčkávat, co přijde příště?
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Když jsem ještě před pár měsíci psal o tom, že
po nástupu ANO do vlády v roce 2013 mají jejich
kroky rysy vyvolávání třídního boje proti drobným,
malým a středním soukromníkům a tím i proti jejich rodinám, někteří říkali, že přeháním. Dnes už
to neříkají. Samozřejmě třídní boj od roku 1948
byl veden jinak než dnes. Ale výsledek může být
stejný. Likvidace drobných, malých a středních
soukromníků jinými prostředky, než byly lidové
milice, STB a rozhořčení dělníci v podnikových radách. Dnes k tomu stačí šmírovací zákony a tisíce
dobře placených úředníků, kteří umordují téměř
každého, na koho ukážou. Pokuty, sankce, buzerace, tak to probíhá dnes. Uvědomuje si to ale
čím dál více lidí. Teď Vám něco málo prozradím.
Zástupci Strany soukromníků České republiky už
dnes jednají s představiteli více jak 10 organizací, které na různých úrovních a v různých oborech
sdružují soukromníky, o stavovských protestních
akcích v roce 2018. A rychle se přidávají další.
To by bylo ještě před půlrokem v tomto rozsahu
nemožné. Základní hesla jsou obrana demokracie,
svobody žití a podnikání. Takže nebude žádné pasivní očekávání. Tuto chybu udělali naši dědové
v letech 1945 až 1948. A věříme, že se k nám
přidají i studenti a nepodnikající občané. Svoboda,
demokracie a možnost svobodně podnikat, nevracet se do ruských a čínských vod, není jen o soukromnících. To je o tváři naší republiky.

Za necelý měsíc nás čekají prezidentské volby.
Podpoří Strana soukromníků České republiky
některého z kandidátů? Přejete si na Hradě
změnu?
Bez jakékoliv diskuse nechceme, aby ve funkci
prezidenta pokračoval Miloš Zeman. Kdo tedy?
Jediný z 8 protikandidátů, který měl zájem
svůj program a vizi představit vedení Strany
soukromníků České republiky a tím se ucházet
o podporu soukromníků a jejich rodin, byl pan
Mirek Topolánek.
Stalo se tak 7. prosince 2017 za účasti Rozšířeného předsednictva, což je 43 představitelů naší strany ze všech 14 krajů, a několika
hostů. Mirek Topolánek byl věcný, příjemný
a dokázal velmi fundovaně odpovědět na jakékoliv naše otázky. My, kteří ho známe dlouho a osobně, jsme ani nic jiného neočekávali.
Víme, že odborně a zkušenostmi je připraven
jako nikdo jiný. Je si ale také vědom svých
handicapů, o kterých se v naší společnosti
diskutuje. Řekli jsme mu, že nehledáme prezidenta – panice, ale někoho, kdo bude důstojně
reprezentovat náš stát, nebude šilhat do Ruska a do Číny a bude umět v Bruselu bouchnout
do stolu. A také se bude umět postavit Andreji
Babišovi v jeho rozpínavosti a bude mu bránit
v postupné likvidaci drobných, malých a středních soukromníků.

Při vší úctě k pánům Hilšerovi, Fischerovi
a Hynkovi, které považujeme za politiky budoucnosti, ale i k dalším kandidátům, Babiše
by v této přelomové době nikdo z nich nezvládl. Podle našeho názoru, který postrádá jakoukoliv naivitu, jsou v současné době v České republice pouze 3 velcí hráči. Zeman, Babiš
a Topolánek. Podle veřejnosti mají všichni tři
máslo na hlavě. To se vždy říká o těch, kteří
byli nebo jsou v nejvyšších funkcích. Rozdíl je
ale mezi nimi velký. Zeman a Topolánek nebyli
nikdy trestně stíháni, nikdy „nehospodařili“
na cizím majetku, nikdy nelikvidovali konkurenty v podnikání, nebyli agenty STB, jak říká
slovenský Ústav paměti národa a nikdy neprosazovali likvidační zákony proti soukromníkům. Pouze Zeman byl chvilku členem KSČ
a nyní bohužel Babišovy zákony proti nám podepisuje, jak na běžícím pásu. Proto doporučujeme našim členům, sympatizantům a voličům,
aby zvážili, zda je pro ně možné, dát v tajné
volbě hlas právě Mirkovi Topolánkovi. Mj. proto, že za jeho vlády nás nechal dýchat a drobné, malé a střední soukromníky neotravoval
a nelikvidoval. Doba je vážná a my jsme se
rozhodli nebýt zbaběle za bukem, ale upřímně
odůvodnit náš názor a vysvětlit důvody našeho doporučení. Svobodné volby jsou nádherná
záležitost.

Soukromníci a ODS společně předkládají
sérii klíčových zákonů
Přestože Strana soukromníků České republiky nezískala v nedávných
parlamentních volbách žádný přímý
poslanecký mandát, její spolupráce
s Občanskou demokratickou stranou
pokračuje v rámci prosazování společného volebního programu i nadále. Obě
strany totiž v mnoha ohledech hájí stejné principy, které mají pomoci vrátit do
řízení státu ochranu soukromí, osobní
svobody a zbavit nejen živnostníky a
podnikatele, ale také občany naší země
zbytečné byrokracie.

nu živnostníků, jejich rodin a zaměstnanců chceme
dotáhnout do konce a dát jí podobu jasných legislativních návrhů. Soukromníci proto předložili ODS
několik svých programových priorit a jsem rád, že již
v tuto chvíli můžeme společně říct, že poslanci ODS
předloží hned několik návrhů zákonů, které tyto priority odrážejí. Např. navrhujeme zrušit EET, kontrolní
hlášení DPH i zákaz prodeje o svátcích.
Společně také trváme na odložení účinnosti zavádění e-receptů, protože jde podle našeho soudu nejen
o další zbytečnou šikanu především praktických lé-

kařů, ale také ohrožení dostupnosti zdravotní péče
především na venkově a v perifériích naší země,“
uvedl Petr Bajer, předseda Strany soukromníků České republiky.
Tím však avizovaná legislativní spolupráce mezi
Soukromníky a ODS ani zdaleka nekončí. V nejbližší
době by mělo dojít také na změnu protikuřáckého
zákona, zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky, úlevám pro živnostníky od autorských poplatků či zrušení daně z nabytí nemovitosti.

I díky tomu, že se Soukromníci zásadním způsobem
podíleli na volebním výsledku ODS a nejen díky zhruba 23 tisícům preferenčních hlasů pomohli ODS stát
se druhým nejsilnějším poslaneckým klubem, bude
spolupráce mezi oběma stranami pokračovat v oblasti prosazování společných programových priorit i
nadále.
„Jsme domluveni na tom, že navážeme a budeme
rozvíjet spolupráce mezi Stranou soukromníků ČR
a poslaneckým klubem ODS. Do voleb jsme totiž šli
se společným programem a ten se budeme snažit
i přes opoziční roli zodpovědně prosazovat. Ochra-
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