
3. číslo, březen–duben 2015 www.petrmach.cz

Petra Macha
Newsletter

Podporuji realitní makléřku Elišku Noskovou 
proti ombudsmance Šabatové. Z principu!
Přiblížím kauzu, o které by měl vědět 
každý živnostník nebo pronajímatel 
bytu. Došlo v ní k útoku na základní 
lidské právo – právo na majetek – a to 
nemůžeme připustit, s tím se smířit 
nehodláme! Ombudsmanka Šabato-
vá se rozhodla živnostníky „zkoušet“ 
svérázným způsobem – posílá k nim 
agenty provokatéry, kteří je mají „na-
chytat“ při antidiskriminačním jednání. 
Prý už nemáme právo vybírat si, koho 
ve vlastním bytě ubytujeme. S tím 
v žádném případě nesouhlasím a chci, 
aby se tato kauza stala příkladem toho, 
že se už nenecháme vydírat!

1. Náš byt je náš byt. Komu ho, vážená 
paní ombudsmanko Šabatová, pro-
najmeme nebo nepronajmeme, je jen 
a jenom na nás. Vy nám to rozhodně 
nemáte právo co diktovat!

2. Když majitel nechce svůj byt prona-
jmout Romům, třeba kvůli špatným 
zkušenostem z minulosti – je to 
jeho věc. Rozhodne-li se majitel bytu 
špatně, ponese si následky tohoto 
rozhodnutí on sám – mimo jiné mu 
za možný pronájem utečou peníze 
a tak dále. A popírat, že různé skupi-
ny lidí mají odlišnou kulturu – to je 
levičáctví nejvyššího kalibru.

3. Vytvářet agenty provokatéry – to 
je estébácká praktika. Pokoušet se 
nachytat lidi, kteří poctivě podnikají 
a své rodiny živí sami, za to byste se 
měla, paní ombudsmanko, stydět, 
a ne se nazývat ochráncem práv. 
Takovým jednáním jen do společnos-
ti zaséváte strach.

4. Hodně podezřelá už je ta skutečnost, 
že hned od začátku chtěla rádoby 
ublížená Romka po makléřce 100 ti-
síc korun. Podnikatelka se ale o tom, 
že šlo o vykonstruovanou provokaci, 
dozvěděla až po třech měsících 
z žaloby, která na ni byla podána. Vy- Petr Mach uspořádal snídani pro novináře s realitní makléřkou Eliškou Noskovou

padá to jako dost zajímavý byznys, 
kterému se rozhodně chci podívat 
na kloub blíž. Kolik podnikatelů už 
takové výpalné zaplatilo? V přípa-
dě paní Elišky Noskové jste se ale 
přepočítali!

5. Antidiskriminační zákon je sám 
o sobě špatný a zvrácený. Když člo-
věk něco provede, je přece normální, 
že mu vina musí být prokázána! 
V případě antidiskriminačního záko-
na je to ale opačně – automaticky 
jsme vinni – svoji nevinu musíme 
prokazovat my sami. Jak je něco 
takového v právním státě možné?

6. Paní Šabatová, vy tvrdíte, že podni-
katelé, kteří nechtějí Romům svůj 
byt pronajmout, jsou odpovědní 
za segregaci a vytváření ghett. Ve 
skutečnosti touto vaší „pozitivní 
diskriminací“ vytváříte nové křivdy 
a novou nesnášenlivost vy osobně.

Každý, kdo můžete, vyřiďte paní Šaba-
tové, že jsem odhodlán paní makléřce 
Elišce Noskové pomoct, jak jen to 
půjde, protože s takovým jednáním ze 
strany státu nesouhlasím. Je to šikana 
podnikatelů, a ta se mi hnusí. Paní 
Elišce Noskové hrozí, že bude odsou-
zena k zaplacení 100 tisíce korun. 
Založil jsem proto transparentní účet 
č. 2000766566/2010, kam jsem do 
začátku na pomoc pro paní Elišku Nos-
kovou přispěl 13 tisíci korunami, a po-
prosím každého, kdo může byť i malou 
částkou přispět, ať se ke mně přidá.
Nesmírně si přeji, aby se do tohoto 
státu zase vrátily ty dobré základní 
liberální principy, za které my Svobodní 
bojujeme. Aby se dalo podnikat beze 
strachu, abychom žili v zemi, kde se ctí 
právo na majetek a presumpce neviny.

 Petr Mach



Sedm rad zdarma pro ministra financí Babiše, 
který neumí hospodařit s našimi penězi

Osm přiznání, jak to doopravdy chodí 
v Evropském parlamentu-neparlamentu

Vážený pane ministře Babiši, před volbami 
jste tvrdil, že jen stačí vyměnit ta nemehla, 
které nám tu vládnou, a že pak bude líp. Za 
leden a únor jste ale vybral na daních nejmíň 
za posledních několik let. Proto vám tu jako 
ekonom zdarma nabízím 7 tipů, jak opravdu 
naší zemi pomoct, když to prostě neumíte.
Zavést registrační pokladny je hodně špatný 
nápad. Malé živnostníky tím zlikvidujete 
a utopíte v byrokracii. Co takhle namísto 
toho snížit daně tak, aby je podnikatelé 
platili ochotněji?
Účtenková loterie, kterou jste zřejmě okou-
kal na Slovensku, tam skončila fiaskem. 
Povinné vydávání účtenek povede k udavač-
skému chování typu: „Haló, je tam zvláštní 
daňová jednotka Kobra? Musím nahlásit, 
že mi moje kadeřnice nedala účtenku.“ Co 
takhle spíš zrušit pár státních úřadů, kde to 
korupcí jen kvete? Ušetříte tím peníze, které 
vám v rozpočtu chybí.

Je hezké, že chystáte zákon, který se jme-
nuje O rozpočtové odpovědnosti. Nejsme 
ale hloupí a víme, že tím jen chcete splnit 
evropskou fiskální smlouvu a přiblížit nás 
tak k zavedení eura. Takže jestli vás trápí, 
stejně jako nás Svobodné, narůstající státní 
dluh, prostě připravte zákon o vyrovnaném 
rozpočtu. Okopírujte ho třeba od Německa 
nebo Švýcarska.
Měníte zákon o branné povinnosti, kde 
se v rámci genderové vyváženosti počítá 
i s odvody žen na vojnu. Ženy jsou ale naše 
květiny, o které máme povinnost pečovat. 
Takže jestli vy z ANO nejste gentlemani, 
tak my Svobodní vám naše ženy nedáme. 
O obranu naší země se musíme postarat 
my muži.
Chcete plošně zakázat kouření v barech, 
hospůdkách a restauracích. Já jsem neku-
řák, ale do poslední chvíle budu bojovat za 
právo majitelů hospod určit si, jestli jejich 

podniky mají být kuřácké, nebo ne. Nesahej-
te na základní práva druhých!
Rádi byste prosadili centrální evidenci 
bankovních účtů. Měli byste tak přehled 
o všech našich kontech. To je jak z Orwello-
va románu 1984. Nemáte-li jako ministr do-
statek peněz na státním účtu, zrušte zákon 
o biopalivech, z něhož profitujete vy osobně, 
a to na úkor nás všech ostatních.
Ekonomika roste, přestaňte tedy utrácet 
rezervy, které má stát na účtech pro případ 
nouze, a hlavně se u toho přestaňte tvářit 
jako dobrý hospodář. Dobrý hospodář totiž, 
když se daří, rezervy neutrácí.
Samozřejmě mě neváhejte kontaktovat, 
kdybyste potřeboval bližší informace. Ne-
chci totiž, pane ministře, aby to s naší zemí 
špatně dopadlo.

S přátelským pozdravem 
 Petr Mach

Vážení občané, moji voliči, před 
volbami do Evropského parlamentu 
jsem se zavázal, že si zde posvítím na 
euronesmysly, které odsud vycházejí 
a dopadají i na naši českou hlavu. Také 
se tu snažím přesvědčovat poslance, 
aby přijali moji myšlenku dobrovolné-
ho eura, zkrátka aby nám euro nikdo 
nemohl nařídit shora. Následující body 
jsou ale přiznáním toho, jak to v Evrop-
ském parlamentu doopravdy funguje.

1. Opoziční smlouva, kterou v Česku 
nikdy nezapomeneme ODS a ČSSD, 
je v EU běžnou praxí. V Evropském 
parlamentu vládnou dohromady 
pravicoví lidovci se socialisty. To je 
pravicová zrada. Zejména když se 
podíváte na to, co odsud vychází.

2. My poslanci tu nemáme právo navr-
hovat zákony. To smí jen Evropská 
komise. Přitom v České republice 
toto právo poslanci mají. Kde se v EU 
tento demokratický prvek ztratil?

3. Skoro každý den tu lobbisti pořádají 
nějaký raut, posílají i dárky, zvou na 
neplacené společenské akce. Po-
slanci také mají do budovy EU svůj 
exkluzivní vstup s modrým kober-
cem a luxusní taxi vždy k dispozici. 

Připomíná to skoro novodobou 
šlechtu. Není se tedy co divit, že 
pak europoslanci na normální lidi 
zapomínají. Z té výšky mají pokřive-
ný obraz… Proto se z České republiky 
neodstěhuji!

4. Za obědy v budově EU neplatíme 
DPH. Evropská unie je vůbec stát ve 
státě, je vlastně takovým daňovým 
rájem, minimálně pro své zaměst-
nance. A to proti daňovým rájům 
bojuje. Asi nechce konkurenci.

5. Nejzoufalejší je pravidelné čtvrteční 
hlasování ve Štrasburku, které z to-
hoto parlamentu také dělá neparla-
ment. Většinou se během půlhodiny 
hlasuje o desítkách návrhů, od tako-
vých jako ať se Turci nezapomínají 
starat o řecké hroby až po vyslovení 
pohoršení nad zabíráním půdy v Tan-
zanii. Ve vší úctě, Evropa má sama 
svých hospodářských problémů 
dost – ale proč přitom nezapomíná 
předstírat řešení problémů celého 
světa!?

6. Poslanci tu podepisují jedno prohlá-
šení za druhým, vesměs jen proto, 
aby nasbírali body za aktivitu, kterou 
hlídá nějaká nezisková organizace. 
Jsou tu borci, kteří jich podepsali už 

stovky. Protože nepodepisuju jako 
na běžícím pásu nápady jako např. 
rozdělení společnosti Google, těžko 
tyto body nasbírám.

7. Možná už všichni znáte cirkus 
Evropa, jehož pravidelné stěhování 
se všemi zaměstnanci z Bruselu 
do Štrasburku stojí ročně daňové 
poplatníky asi 6 miliard korun. Tohle 
plýtvání mne ale tak dráždí, že ho 
musím připomenout.

8. Když se přihlásím do debaty na za-
sedání, je normální, že na mne přijde 
řada až v deset večer. Sál je vesměs 
prázdný jako vždycky, takže si tam 
mluvím sám pro sebe. Prostě žádná 
debata, a to je parlament od slova 
parler – v rozhovoru mluvit. Asi už 
chápete, proč tomu říkám neparla-
ment…

Mohl bych bod za bodem pokračovat 
dál a dál. Je škoda, že tomu média 
moc pozornosti nevěnují. Na druhou 
stranu to ale chápu, kdo by psal nebo 
mluvil o tom, co nikoho nezajímá, co 
je tak vzdálené… Každopádně je jasné, 
že mým cílem je náš český parlament, 
abych mohl věci opravdu měnit!

 Petr Mach



Pravice se sjednocuje 
v otázce zrušení daně 
z převodu nemovitosti
Může se zdát, že vicepremiér Andrej Babiš převzal veškerou 
iniciativu a tápající a opuštěný pravicový volič nemá moc na 
výběr. Konečně se ale objevují skutečná pravicová témata, na 
kterých se některé strany dokážou shodnout.
Zatímco Svobodní mají zrušení daně z převodu nemovitostí 
v programu dávno, nyní se za její zrušení staví i ODS. A to je 
dobře. Dříve sice občanští demokraté její zvýšení naopak pro-
sadili, ale nyní se pravicové strany v názoru na tuto myšlenku 
začínají shodovat.
Daň z převodu nemovitosti (dnes nazývaná daň z nabytí 
nemovité věci) znepříjemňuje život lidem, kteří kupují nebo 
prodávají byt, dům či jinou nemovitost. Poplatník musí 
zaplatit státu 4 procenta z ceny, takže když prodáváte byt 
za milion korun, dostane stát 40 tisíc. Do státní kasy tak lidé 
zaplatí asi 8 miliard korun ročně.
Důvodů, proč by se měla zrušit právě tato daň, je několik.
Především jde o opakované zdanění. Před nákupem bytu jste 
již svůj příjem zdanili, pak se platila DPH při prvním nákupu 
bytu. Platit daň znovu při každém převodu je další, tedy opa-
kované zdaňování něčeho, co už bylo zdaněno.
Navíc tuto daň spravují stovky úředníků, takže jsou nákla-
dy na její výběr neúměrně vysoké. Těch osm miliard za to 
nestojí.
Daň odrazuje lidi od prodeje bytů. Aby byl trh s bydlením – 
a tím pádem také trh práce – pružný, musí tato bariéra 
zmizet. Teprve pak si lidi snadno najdou byt, jaký potřebují, 
a stěhování za prací už nebude takový problém.
Stát z jedné kapsy majitelům nemovitostí bere, do druhé kap-
sy jim dává. Zrušme tedy i odpočet úroků z hypoték od zákla-
du daně. Daně se tím zjednoduší a budou spravedlivější.
Dnes máme populistickou vládu. Ministr Babiš sice tvrdí, že 
hnutí ANO je pravice, ale to není pravda, žádný důkaz pro 
jeho tvrzení neexistuje. Nečekejme tedy od Babiše snižování 
daní a omezování dotací. Zázračná řešení typu „prostě to 
zařídíme“ neexistují, a stát nejde řídit jako firmu.
Starou dobrou myšlenku, že daně mají být nízké a že stát 
nemá přerozdělovat peníze ve prospěch jedněch a na úkor 
druhých, musí pravice u voličů znovu obhájit. Je dobře, že 
Svobodní a ODS v tomto začínají být ve shodě.

 Petr Mach
(Vyšlo na Reflex.cz)

Mladí konzervativci uspořádali 26. 3. konferenci nazvanou 
Budoucnost české pravice. Petr Mach za Svobodné, Petr 
Fiala za ODS a Karel Schwarzenberg za TOP 09 diskutovali 
o možnostech spolupráce. 

„Zůstane Řecko členem eurozóny?“ – tak zněl název besedy 
se studenty Bankéřského klubu Vysoké školy ekonomické 
v Praze. 

I před finančním úřadem pro Prahu 9 a Prahu 3 stáli členové 
a příznivci Svobodných a rozdávali Svobodné noviny a čo-
koládky.

„Nechceme-li dopadnout jako Řecko, musíme 
ukončit zadlužování státu. Ne kvůli tomu, aby-
chom směli zavést euro. Kvůli sobě. Kvůli tomu, 
že žití na dluh končí krachem. Nespoléhejme se 
na evropské dotace. Nejlepší bude, když budeme 
utrácet jen své vlastní peníze. Nezavádějme euro. 
Smíme chtít obojí: vyrovnaný rozpočet a součas-
ně zachování koruny.“

Petr Mach, 1. 6. 2010



Migrace přes hranice je přirozeným 
jevem. Mnoho Čechů po staletí cestuje 
do cizích zemí, kde se snaží najít štěstí, 
mnoho cizinců přišlo hledat své štěstí 
do naší země. Když zapátráme ve 
svých rodokmenech, zjistíme, že mno-
ho z nás má předky, kteří k nám přices-
tovali z ciziny. Určitá míra migrace se 
dá považovat za přirozenou a obohacu-
jící. Pokud ale stát pokřivuje přirozené 
podmínky, může být migrace příliš malá 
nebo příliš velká.

Je to jako s mezinárodním obchodem. 
Když stát neomezuje obchod, můžou 
mít lidé z různých zemí z výměny zboží 
vzájemný prospěch. Když stát obcho-
du brání, nebo ho naopak dotacemi 
a garancemi uměle podporuje, je místo 
vzájemné výhodnosti jednomu upřena 
možnost vydělat si, nebo jiný získává 
prospěch na úkor daňových poplatníků.
Podobně i státem podporovaná nebo 
omezovaná migrace může být na něčí 
úkor namísto toho, aby byla prospěšná. 
Příliš velká imigrace může mimo jiné 
vést i k růstu napětí ve společnosti.
Jaké jsou důvody nepřirozeně velké 
imigrace?

1. Sociální systém
Evropský systém sociálních dávek 
může lákat migranty, kteří budou chtít 
žít bez práce, ze sociálních dávek. 
Větším problémem jsou ale sociální 
dávky pro domácí obyvatelstvo – ve-
dou k tomu, že lidé prostě v určitých 
profesích pracovat odmítají, a tím 
vyklízejí prostor migrantům. Jak uvádí 
historik a arabista Jiří Weigl (Newsle-
tter IVK, leden 2015): „Je to evropský 
sociální stát, který umožňuje masám 
Evropanů dlouhodobě existovat na 
podporách v nezaměstnanosti a přene-
chávat miliony pracovních příležitostí 
imigrantům. Působí i popletené vize 

o tzv. vzdělanostní společnosti, v níž se 
prakticky celé populaci má dostat vyso-
koškolského vzdělání. Vedle degrada-
ce skutečného vzdělání mají takové 
kampaně jediný efekt – noví ‚vzdělanci‘ 
v oborech na trhu neuplatnitelných 
jsou odsouzeni k nezaměstnanosti, 
již si mohou díky štědrosti sociálního 
státu dovolit, zatímco nabídka reálných 
pracovních míst je uspokojována imi-
granty ochotnými pracovat.“

2. Pozitivní diskriminace
Imigranti mají nárok na jazykové a so-
ciokulturní kurzy zdarma, informace 
o výhodách, na které mají imigranti 
nárok, jsou dokonce na webech vlád-
ních „integračních center“ publikovány 
v mongolštině či vietnamštině. Některé 
náklady, které by si imigrant normálně 
musel hradit, má k dispozici jako dar od 
českých daňových poplatníků.

3. Obchodní protekcionismus
Evropská unie brání prostřednictvím 
cel a dovozních kvót dovozu zboží ze 
zemí ležících za hranicemi EU. Lidem 
ze severní Afriky nebo východní Evropy 
je tak bráněno využít nízkých nákladů 
a vyrábět u sebe doma zboží na export 
do EU. Šance na zvýšení životní úrovně 
ve své domovině výrobou na export 
jsou tedy malé, a lidé z bídy utíkají do 
bohaté Evropy.

4. Válečné intervence
Západ ve snaze svrhnout diktátorské 
režimy uvrhl mnoho zemí do občanské 
války. V Libyi sice byl diktátor Kad-
dáfí svržen, výsledkem je ale chaos 
a občanská válka, růst vlivu islámských 
extremistů a vlna uprchlíků mířících 
do Evropy. Podpora syrských rebelů 
proti prezidentu Bašáru al-Asadovi 
vedla v Sýrii k růstu vlivu islámských 
extremistů, ke krvavé občanské válce 

a následně k vlně válečných uprchlíků 
do Evropy.

Je hloupost bránit se jakékoliv migra-
ci. Je ale také hloupost přidělávat si 
zbytečné problémy vlastní chybnou 
politikou. Napříště se vyvarujme vo-
jenských intervencí, které nemají jasný 
konec a které můžou vyvolat víc násilí 
a víc problémů, než kolik jich existovalo 
předtím. Uvolněme zahraniční obchod, 
aby lidé mohli zůstat žít a pracovat 
doma a aby je chudoba nevyháněla do 
Evropy. Reformujme sociální systém 
tak, aby zdravý člověk nemohl žít na 
úkor druhých ze sociálních dávek a ne-
pohrdal prací.

 Petr Mach

Imigrace z pohledu klasického liberála

Kancelář poslance Evropského parlamentu 
Petra Macha
Opletalova 55–57
110 00 Praha 1
www.petrmach.cz

Máte možnost domluvit Petru Machovi besedu 
se studenty na střední či vysoké škole? Chcete 
uspořádat besedu s veřejností?

Potom pište na petr.mach@ep.europarl.eu

Demonstrace proti 
německé minimální mzdě 
pro zahraniční dopravce. 
25. 3. 2015, Brusel.

Další komentáře k aktuálnímu 
dění najdete na petrmach.cz


