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Evropský parlament opět schválil kvóty 
na uprchlíky. Přišel čas vystoupit z EU!
Evropský parlament hned dvakrát 
odhlasoval povinné přerozdělení 
imigrantů – poprvé 9. září, podruhé 
17. září (na mimořádné schůzi poté, 
co EK předložila nový návrh). Petr 
Mach byl samozřejmě pokaždé proti 
a bezprostředně po hlasování reago-
val slovy: „Přišel čas vystoupit z EU!“

Petr Mach jako jediný europoslanec 
podal na druhém jednání pozměňo-
vací návrh – podle něj by se rozhod-
nutí Rady netýkalo České republiky, 
pokud naše vláda nebude chtít. Kvóty 
na přemístění uprchlíků by tak byly 
pouze dobrovolné. Kteří čeští europo-
slanci ho podpořili?

První plénum (9. 9.) také projednávalo 
„Návrh rozhodnutí Rady, kterým se 
stanoví dočasná opatření v oblasti 
mezinárodní ochrany ve prospěch Itá-
lie a Řecka“. Ten de facto ruší už dříve 
dohodnutý systém odpovědnosti prv-
ní bezpečné země, odebírá pravomoci 
v oblasti azylové politiky jednotlivým 
člen-ským zemím a v důsledku legali-
zuje protiprávní překračování hranic. 
„Je nepřijatelné, aby Německo skrze 
EU nutilo Českou republiku zvyšovat 
standardy azylového řízení. Německo 
by se naopak mělo zamyslet nad svo-
jí velkorysou vstřícnou politikou, která 

Video s projevem Petra Macha o kvótách na uprchlíky na plénu 
Evropského parlamentu dosud oslovilo na sociálních sítích přes 
1 300 000 lidí a řadí se tak mezi nejúspěšnější videa Svobodných 
vůbec. Video zhlédlo přes 360 000 lidí. 

vede k mnoha problémům v Německu 
i v zemích, přes které imigranti do 
Německa putují,“ upozorňoval ještě 
před jednáním Petr Mach.

 Kateřina Kašparová,
mluvčí P. Macha



Setkal jsem se s kurdskou velitelkou 
a dal jí peníze na boj s Islámským státem
Kurdské bojovnice odvážně bojují 
proti Islámskému státu. Obrovsky si 
jejich odhodlání vážím, a proto jsem 
se setkal s jejich velitelkou Nesrin 
Abdullahovou a dal jí peníze na boj 
s Islámským státem.

Možná přijde někomu divné dávat 
peníze na boj. Žijeme ale v reálném 
světě, kde nejsou jen hodní lidé. Je 
nutné věřit v dobré lidi, ale musíme 
počítat i se špatnými. A těmi špatný-
mi rozhodně jsou islamističtí fanatici 
z organizace Islámský stát. Dělají 
strašná zvěrstva, zotročují ženy 
a vyhání lidi s jejich dětmi z jejich do-
movů. Není tedy nic jasnějšího než, 
že jsou zlo. A zlu je nutné se stavět.

Věřím taky, že zastavením Islámské-
ho státu částečně ustane ta velká 
vlna migrace do Evropy. Vždy je nut-

né hledat u problémů jejich příčiny 
a jednou z příčin nynější migrace je 
Islámský stát. Pokud se lidé nebudou 
bát žít ve své zemi, pak jistě mnoho 
z nich nebude mít tolik důvodů risko-
vat tu strastiplnou cestu k nám.
Upřímně, neřeším politické zázemí 
kurdské domobrany na severu Sýrie, 
fandím jim v jejich boji proti Islám-
skému státu a to je celé. Snad jim 
i těch mých tisíc dolarů v tomto boji 
pomůže. Budu v to věřit!
Mohl bych vytvářet nebo podepiso-
vat petice, ale to realitu nezmění. 
Připadá mi účelné pomoci těm, kteří 
se přímo na místě staví teroristům se 
zbraní v ruce.

 Petr Mach

Ministr Babiš chce zavést revoluci 
v evidování tržeb a slibuje si od toho 
více peněz do státního rozpočtu. Má to 
ale háček. Mnoho drobných živnost-
níků prostě zkrachuje a místo vyšších 
odvodů daní skončí na úřadech práce.

Ministr Babiš předkládá vládě ke 
schválení návrh zákona o elektronic-
ké evidenci tržeb. Slibuje si od toho, 
že lidé budou platit více na daních, 
ale zapomíná na to, že kvůli přebujelé 
byrokracii může jednoduše mnoho 
podnikatelů pověsit své drobné pod-
nikání na hřebík.
Babiš plánuje od drobných živnostníků 
a hospodských získat navíc 5,5 mili-
ardy ročně na DPH, 2 miliardy na dani 
z příjmu právnických osob a 5 miliard 
na dani z příjmu fyzických osob.*

Ale elektronická evidence 
bude drahá
Má to ale háček. Stát bude muset 
vynaložit navíc 370 milionů na inves-
tice do technologie, 300 milionů bude 
stát navíc roční provoz systému. Stát 
bude muset přijmout 400 nových za-
městnanců, což bude stát ročně asi 

400 milionů. Daňoví poplatníci vyna-
loží tisíce korun na pořízení techno-
logie a stát jim to bude kompenzovat 
jednorázovou slevou na dani ve výši 
5000 korun. Má se to týkat z počátku 
200 tisíc podnikatelů a stát tak přijde 
o 1 miliardu na dani z příjmu. Cenová 
hladina se má v důsledku zavedení 
elektronické evidence tržeb zvýšit 
o 0,2 procenta, takže běžná rodina 
s ročním příjmem 400 tisíc korun 
zaplatí navíc za služby při nákupech 
800 korun, dohromady to české spo-
třebitele bude stát 12 miliard. Jinými 
slovy, celý výnos pro státní rozpo-
čet – koneckonců jak jinak – zaplatí 
spotřebitelé.*

Ve světle těchto dopadů už není do-
datečný výnos na daních tak lákavý.

Mnoho živnostníků prostě skončí
Je tu ale ještě jeden háček. Jak říká 
ministerstvo v důvodové zprávě, 
„Eventuální sociální náklady veřej-
ných rozpočtů, v případě existenční-
ho dopadu na část malých podnika-
telů, neuvažujeme.“
Jenže dopady na drobné živnostníky 
existovat budou a ne všichni nový 

systém přežijí. Některé z nich nový 
systém posune pod hranici bídy 
a získají nároky na sociální dávky. 
Stát jim z jedné kapsy vezme více na 
daních, ale do druhé kapsy jim nasy-
pe více na sociálních dávkách.
V Chorvatsku, které Babišovi slouží 
jako vzor, stoupla nezaměstnanost 
po zavedení elektronických pokladen 
o dva procentní body na rekordních 
17 procent. Když se to stejné stane 
u nás, vzroste počet nezaměstna-
ných o 50 tisíc.
Dodatečný daňový výnos se zkrát-
ka rozplyne v sociálních výdajích 
a nákladech na byrokracii a státní 
rozpočet nezbohatne ani o korunu!
Existuje jednodušší způsob jak získat 
miliardy do státního rozpočtu: Místo 
buzerace drobných živnostníků zru-
šení daňového zvýhodnění biopaliv. 
To by ale vláda nesměla být ovláda-
ná oligarchou v gigantickém střetu 
zájmů.

 Petr Mach

* Všechny údaje cituji z ministerské důvodové 
zprávy: https://apps.odok.cz/attachment/-/
down/KORN9WAMFUGW

Obžaloba elektronické evidence tržeb



Sociální stát ničí rodinu

V roce 2006 se narodilo v České 
republice 105 831 dětí, z toho 35 259, 
tedy 33,3 procenta mimo manžel-
ství – nesezdaným matkám. Každý 
rok dětí narozených mimo manželství 
přibývá a loni se z celkových 109 860 
narozených dětí narodilo 51 267 dětí 
neboli 46,7 procenta mimo manžel-
ství.

To je špatně pro děti, pro matky, pro 
otce i pro společnost jako celek. A na 
vině je sociální stát.

Rodina je základní společenská jed-
notka, do jejíchž poměrů stát vždy – 
naštěstí – zasahoval jen velmi málo. 
V dnešní době, kdy stát reguluje 
kde co, je až s podivem, že vyhlášky 

ZA SVOBODNÉ SOUKROMÉ 
PODNIKÁNÍ
28. 10. 2015, Václavské náměstí
Zveme vás na společnou veřejnou akci demokratických politických stran, 
iniciativ a profesních organizací.
Cílem demonstrace s účastí široké veřejnosti je poukázat na zbytečná a otra-
vující vládní opatření, jako je například EET, zákaz kouření v restauracích nebo 
kontrolní hlášení k DPH, a naopak podpořit všechny, kdo ještě svobodně 
soukromě podnikají. Součástí demonstrace budou také hudební vystoupení.
Akci organizuje Strana svobodných občanů a Strana soukromníků ČR. Účast 
na akci už potvrdily i další oslovené subjekty, jako je Sdružení podnikatelů 
a živnostníků ČR, Asociace soukromého zemědělství, Asociace podnikatelů 
a manažerů, Společenství autodopravců Čech a Moravy, Bojkot Babišových 
výrobků a další.

Zdroj grafu: https://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka & cislotab=DEM0060
PU_KR&&kapitola_id=19

a zákony dosud neregulují, jak velké 
mají mít děti kapesné, kdo má utírat 
nádobí a kdo má chodit s košem. 
Rodina byla vždy prostorem domluvy 
a vzájemné přirozené solidarity.

Když hyne rodina jako společenská 
instituce, hyne i tento svobodný 
prostor, kam státní ruka nedosáhla. 
A lidé se stále více dostávají do zá-
vislosti na státu a pod kontrolu státu.

Stále více dětí vyrůstá bez otců a stá-
le více dětí se stává rukojmím ve spo-
rech rodičů. Na narůstající problémy 
stát reaguje tím, že rozšiřuje sociální 
podporu, tu která problémy vyvolala. 
Situace se tak bude dál horšit a lidé 
budou volat po dalších sociálních 
podporách. Jako začarovaný kruh.

Jistotou pro děti má být pevná rodina 
a manželství rodičů, a ne stát.

Existence všemožných sociálních 
podpor od rodičovských příspěvků po 
chystané náhradní výživné způsobu-
je, že rodiče mají stále menší motiva-
ci domluvit se a žít spolu.

Další odvrácenou tváří rostoucích 
sociálních dávek jsou rostoucí daně 
a rostoucí státní dluh, tedy přene-
sení břemene na – děti. Kdysi byly 
plenky, teplo, elektřina v pětiprocent-
ní sazbě DPH, dnes z nich platíme 
státu 21 procent. Aby bylo na vyšší 
rodičovské dávky.

Stát by měl přestat rodinu ničit. 
Poslanci, zapomeňte na „náhradní 
výživné“. Je potřeba rozetnout zača-
rovaný kruh stále vyšších sociálních 
dávek a stále vyšších daní a rostoucí-
ho státního dluhu. Rodiny by měly mít 
opět možnost žít za své, stát by je měl 
přestat obírat a zadlužovat. Daně se 
musí snížit tak, aby rodiny mohly žít za 
své bez všelijakých sociálních dávek.

Manželství jako základ rodiny a po-
jistka pro zajištění dětí pak lidem 
začne opět dávat smysl.

 Petr Mach

Zatímco v roce 2006 se mimo manželství narodilo 33 procent dětí, loni to bylo 
47 procent. Dochází k rozpadu rodiny a na vině je sociální stát.
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Máte možnost domluvit Petru Machovi besedu se 
studenty na střední či vysoké škole? Chcete uspořádat 
besedu s veřejností?

Potom pište na josef.kales@svobodni.cz

Další komentáře k aktuálnímu dění najdete
na petrmach.cz

Petr Mach v Kutné Hoře besedoval se studenty 
a vlastnoručně si vyrazil „stříbrný“ groš


