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

 
 

V pátek 23. června 2017 v 17.05 hodin jsem poslouchal Radiožurnál a nestačil jsem se divit. 
 

Radiožurnál je nejposlouchanější stanicí Českého rozhlasu. Ve všední dny vždy v 17.05 hodin začíná 
diskusní pořad „Host Radiožurnálu“. Ten den byl hostem pan Karel Havlíček, předseda Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Hlavním tématem byla jeho kritika předsedy Senátu ČR Štěcha. Nic nového, bývalý komunista Milan 
Štěch byl ve své jednoduchosti zase jednou upřímný a než si to uvědomil, dostal zaslouženě 
nafackováno ze všech stran. Strana soukromníků České republiky ho také nešetřila. 
Podstatně důležitější byla ale odpověď Karla Havlíčka na otázku redaktora, vloženou do rozhovoru, co 
říká na to, že hrozí zvyšování daní a odvodů? 
 
Pan předseda řekl: Naše asociace jednala se Sobotkovou vládou před zveřejněním vládního 
prohlášení o tom, že jménem malých a středních podnikatelů souhlasíme kvůli čistotě 
podnikatelského prostředí se zavedením EET a kontrolního hlášení DPH za to, že se nebudou zvedat 
daně.  
To je velmi závažné přiznání pana Karla. 
 
1) Lhal. Nejednal s představiteli vlády, dohodl se pouze s Andrejem Babišem a téměř 4 roky tancoval, 
 jak Babiš pískal. Byl mu zajištěn prostor ve sdělovacích prostředcích a společně s Vladimírem 

Dlouhým, předsedou Hospodářské komory ČR, Václavem Stárkem, prezidentem Asociace hotelů a 
restaurací a Zdeňkem Juračkou, předsedou Asociace českého tradičního obchodu patřili 
k největším patolízalům ministra financí, který se jimi velmi často zaštiťoval, když tvrdě  
protlačoval v parlamentu EET, kontrolní hlášení DPH atd. 

2) Je chvilka před volbami, tak se výše jmenovaní pánové, stejně jako ČSSD a KDU-ČSL, začínají vůči 
Babišovi vymezovat. V případě KDU-ČSL se zdá, že s Babišem ve vládě neseděli, že ho vlastně 
neznají a pro nic nehlasovali. Neví, kdo bude zvolen a před čí dveře si po volbách lehnout a 
nabídnou své služby. Věřme, že volby dopadnou tak, že žádné dveře už nenajdou. 

3) Asociace Karla Havlíčka má možná 1 000 členů. Je zarážející a drzé, když tento „představitel“ 
řekne, že mluví jménem malých a středních soukromníků a svou servilností pomáhal k jejich 
záhubě. Navíc se k tomu přizná v přímém přenosu.  

 
Velmi mě mrzí, že tyto řádky o představitelích určitých soukromnických uskupení musím psát, ale 
následky jejich „činnosti“ jsou velmi vážné a ohrožují statisíce lidí. Navíc mnozí soukromníci tlak 
levicové vlády už nezvládli, firmy zavřeli nebo zkrachovali. A to mají na svědomí pánové Babiš, 
Sobotka, Bělobrádek, K. Havlíček, Dlouhý, Stárek a Juračka. To je jmenný seznam představitelů 
pachatelů a jejich věrného služebnictva. 
 
S veškerou úctou 
Rudolf Baránek 
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