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Všem členům Strany soukromníků České republiky, našim sympatizantům a politickým spojencům 
 

5 dní do parlamentních voleb, informace z bojiště 
 
Vážené dámy a pánové, 
soudný den je za dveřmi. Někdo teď možná řekne, že zbytečně dramatizuji. Bohužel tomu tak není. 
V tyto dny často vzpomínám na dědu a otce, když popisovali své pocity při volbách v roce 1946 a 
viděli kolem sebe nadšené voliče KSČ. Jeden koblihář vedle druhého. A také to tak dopadlo. ČSSD 
podpořila KSČ, Gottwald se stal předsedou vlády a za 2 roky byl únor 1948. A na 41 let bylo 
zameteno. Naše rodina v Poštorné volila na půl lidovce a národní socialisty, protože „živnostenská“ 
strana byla od r. 1945 zakázána. 
Někdo řekne, jiná doba, jiní lidé. Pokud ale Babiš s převahou vyhraje volby, tak bude mít několik 
možností. Filip se stane předsedou parlamentu a tichá podpora menšinové vlády od KSČM bude 
 na světě.  Okamura se stane ministrem zemětřesení – nakonec z Japonska je na to zvyklý. A vládní 
zmetek nejhrubšího kalibru je na světě. A to ještě nemluvím o číhajícím hejtmanovi Čunkovi. Pokud 
bude KDU-ČSL neúspěšná, Čunek ji spolu s některými moravskými poslanci, kteří ho poslechnou, 
rozvrátí. Vrátit se na post místopředsedy vlády je pro něho neodolatelné. Co udělá ČSSD je hodně  
ve hvězdách. Má velké dluhy a potřebuje peníze. Boj o ministerstvo vnitra bude nesmlouvavý. 
Opustím teď černý, ale možný scénář a vycházím z toho, že volič od středu doprava není koblihář, 
má svůj vlastní mozek a rád přemýšlí. Dovolím si připomenout některé záležitosti, o kterých si 
myslím, že nám dávají naději na Vaše hlasy a kroužky pro Stranu soukromníků České republiky 
v každém kraji na kandidátce č. 1. 
 
1)  Pokud podnikáte a přečetli jste si program Strany soukromníků České republiky   

(www.soukromnici.cz/program), tak musíte uznat, že Vám mluví z duše. Jsme stavovští a 
v programech jiných stran tento obsah nenajdete. Jenom něco napsat, to by bylo málo. My jsme 
dále. Posuďte. 

 
2) Zrušení kontrolního hlášení DPH cestou Ústavního soudu 

Tato myšlenka vznikla po schválení v parlamentu ve vedení naší strany, náš senátor Ivo Valenta 
zajistil podpisy potřebného počtu senátorů, a podali jsme ústavní stížnost. Ústavní soud nám 
zčásti vyhověl. Vláda dostala úkoly, které nesplnila a dle názoru některých ústavních právníků 
povinnost kontrolního hlášení tím od 1. 1. 2018 zanikne. Pokud volby dopadnou dobře, máme  
pro tento záměr, v případě potřeby, slíbenou parlamentní podporu nejméně ODS a TOP 09. 
Budeme Vás informovat o situaci. 
 

3) Zrušení EET v plném rozsahu 
Ihned po zveřejnění záměru Babišem, jsme začali protestovat, vysvětlovat a jednat s poslanci a 
senátory. Na naše první upozornění kladně reagovala ODS následována TOP 09 a mnohými 
podnikatelskými iniciativami. Strana soukromníků České republiky se podílela na petiční iniciativě 
pana Hucla. Přes našeho senátora pana Iva Valentu jsme zajistili projednání petice v plénu senátu. 
Dnes si dovolím říct, že je zde šance na zrušení EET ještě přede spuštěním 3. etapy 1. 3. 2018.  
Ve svých programech má zrušení EET v plném rozsahu mimo Strany soukromníků České republiky, 
ODS a TOP 09. S touto myšlenkou lavírují Piráti a KDU-ČSL. Z dobrých informačních zdrojů z ČSSD 
vím, že pokud nepůjdou s Babišem, nebudou se křečovitě bránit zrušení této šmírovací prasárny. 
Věřím, že nám to odpustí nadšení zájemci o účtenkovou loterii, kteří u pokladen čekají, jestli  
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někdo svoji účtenku nezahodí, aby se mohli přihlásit do soutěže placené ze státního rozpočtu. 
Odůvodňují to tím, že je nutné ty soukromníky hlídat, aby nekradli. Jsou to geneticky stále stejní 
lidé. Práskali gestapu, komunistům a teď Babišovi. Někdy udají souseda, jindy zase obchodníka. 
Nejde o to, aby obchodníci vyhazovali zakoupené podkladny. Cílem je přestřihnout „pupeční 
šňůru“ mezi každou pokladnou a Babišovým šmírovacím centrem. 
 

4)  Zrušit úplný zákaz kouření a najít přijatelný kompromis 
Považuji za důležité sdělit, že na to, aby se mohlo kouřit v hospodách a barech, kde se nepodává 
jídlo, není v první fázi nutné novelizovat zákon. Ministr zdravotnictví, ten muž s burácivým hlasem 
vrchního hlídače harému v Bagdádu, udělal se svou partou chybu. Mám před sebou interpelaci 
poslance Marka Bendy a ministrovu arogantní odpověď. Pan poslanec Benda ve své interpelaci 
ministra zdravotnictví upozorňuje, že zákon říká, že kouřit se nesmí tam, kde se podávají 
pokrmy k přímé spotřebě v provozovně. Pan poslanec Benda ministra dále upozorňuje, že 
v provozovně, kde se podávají pouze nápoje je tedy kouření povoleno a žádá ho, aby byl 
ministerstvem zdravotnictví dodržován zákon a bylo povoleno kouření v provozovnách, kde se 
nevaří a ani jídlo nepodává. Ministr zdravotnictví písemně odpověděl, že Oni považují nápoj  
za pokrm a nic měnit nehodlají. Na přečtení ministrovy odpovědi jsem si nasadil silnější brýle. 
Určitě se shodneme, že s výjimkou ministra Ludvíka, docentky Králíkové a Tesky Arnoštové příbor 
při pití piva, limonády nebo koňaku nepoužíváme. Arogance a tupost některých lidí když 
dostanou funkci a moc, nezná mezí. Věřme, že nový ministr zdravotnictví nebude mít hlavu 
jenom na klobouk a uzná znění zákona, tedy realitu. Další vývoj už potom bude záležet  
na jednáních a dohodách. Věřme, že s normálními lidmi, kteří chápou, že je zde dostatek 
prostoru pro nekuřáky i kuřáky, aniž by si navzájem vadili. Rozhodovat má majitel nebo 
provozovatel. 

 
5) Zavedení nárokové paušální daně, zahájení práce na radikálním zjednodušení legislativy 
 pro podnikatele i občany atd. 
 Na projednání těchto bodů jsme odborně připraveni a věříme, že získáme podporu i jiných stran. 
 
6) Starobní důchody soukromníků – nová metodika výpočtu, zrušení ručení za DPH obchodního  
 partnera, oddělení soukromého majetku OSVČ od majetku určeného k podnikání, uzákonění  
 zákazu prověřovat anonymní udání na všech úrovních atd. 
 Zde očekáváme velmi tvrdý až třídní boj. Jsme argumentačně připraveni a na názorový střet se  
 těšíme. Pokud se i s Vaší pomocí dostanou zástupci Strany soukromníků České republiky 
 do parlamentu, bude šance na prosazení našeho programu o hodně větší. 
 
7) Co říci na závěr předvolebního období 
 Snažil jsem se Vás co nejpřesněji informovat o našem snažení 70, 50, 30, 15 a teď 5 dní  
 před soudným dnem. Strana soukromníků České republiky se po 9 letech od svého založení stává  
 stavovskou politickou silou, se kterou je nutné počítat. Ať se někomu líbí nebo ne. Ihned 
 po parlamentních volbách zahájíme 11měsíční přípravu na volby komunální. Chceme sestavit 
 250 – 300 samostatných nebo koaličních kandidátek a být oporou soukromníkům, jejich rodinám, 

ale i občanům ve městech a obcích. Cílem je také 4-5 kandidátů do senátních voleb. Tam, kde už 
dnes máme starosty, místostarosty a zastupitele, to lidé cítí a podporují nás. Už za 1. republiky 
lidé věděli, že stavovská politika živnostenského typu má význam. 

 VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPORUJETE, PATŘÍ VELKÝ DÍK. JE TO I O VÁS. NEZKLAMEME! 
  
 S veškerou úctou      Rudolf Baránek 
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