
Asociace živnostníků ČR z.s. Volby "Senát 2018" 

(Předvolební dotazník AŘ ČR – názory a postoje kandidáta) 

Asociace živnostníků je spolek, který hájí společné a oprávněné zájmy živnostníků, jejich rodinných 

příslušníků a v neposlední řadě také zájmy svých zaměstnanců. 

V zájmu živnostníků (OSVČ) je férové legislativní prostředí od státu, nebýt okrádán a znevýhodňován. 

Výbor Asociace si dovoluje Vás požádat o odpovědi na několik našich dotazů, které posléze vyhodnotí 

z pohledu společných zájmů živnostníků. 

Výsledek vyhodnocení bude zveřejněn také na webu asociace https://asocz.cz 

Děkujeme za Váš čas a odpovědi, vážíme si toho 

 

Jméno a příjmení kandidáta * 

Lucie Zajícová 

Název a číslo Senátního obvodu * 

Brno-město , VO č. 59 

Nominující strana * 

ROZUMNÍ 

Stranická příslušnost * 

Žádná 

 

1) Jak byste reagoval/a na návrh zavedení osobní odpovědnosti za platby daní a pojistných odvodů 

ze závislých činností (zaměstnanců)? Jedná se o odpovědnost každého jednoho za odvedení daně a 

odvodů s tím, že by zaměstnavatel jednotlivé částky zaměstnancům dále vypočítával, ale každý 

zaměstnanec by byl sám odpovědný za odvod příslušných částek (podobné americkému modelu). *  

Tento model by byl zajisté pohodlnější pro zaměstnavatele, ale méně výhodný pro stát, který by 

zřejmě neměl tak důkladnou kontrolu nad výběrem daní a úhradami pojistných odvodů - tedy 

zdravotního, důchodového, a sociálního  pojištění. Proto by musel být pravděpodobně značně posílen 

kontrolní aparát - tedy opět bobtnání státní správy. Pro zaměstnance by tato povinná "starost" 

potom znamenala další časovou zátěž na úkor svého volného času po práci, a jako nová 

zodpovědnost by přinesla zajisté také více stresu každému člověku, který by této povinnosti nově 

podléhal. 



Je možné, skoro pravděpodobné, na druhé straně, že by tato úprava přinutila mnoho lidí k větší 

zodpovědnosti za vlastní život, svoji budoucnost, a budoucnost svých dětí...  

Ale jelikož naše česko-moravská společnost je z přirozenosti solidární, považuji stávající model za 

vyhovující - i naší nátuře. 

Co ovšem je z mého pohledu důležitější, je způsob a účel, na co, a v jaké míře stát utrácí či investuje 

vybrané prostředky občanů. Z mého pohledu přebujelý politický a státní aparát 

spotřebovává/investuje tyto peníze ne vždy hospodárně, a ne vždy v zájmu jeho plátců...., je možné, 

že v případě důkladnější kontroly státních útrat ( a také kontroly politické korupce - lobingu, a jeho 

důsledků), by bylo možné nakonec tyto daně i snížit. 

 

2) Jak hodnotíte existenci různých dotačních programů a dostupnost jednotlivých dotací? 

Považujete současný dotační systém za přínosný? Doporučil/a byste nějakou změnu? * 

Jsem zásadně proti dotacím, obzvláště pak těm zahraničním, protože jsou adresovány většinou 

velkým firmám, cizím firmám (nebo se zahraniční účastí), a málokdy jsou orientovány na drobné a 

střední podnikatele, kteří by to mnohdy více potřebovali, a jsou přitom páteří naší ekonomiky. 

Je také potřeba si uvědomit, že nic není zadarmo - tedy ani ty dotace. Splácení různých státních 

půjček od EU, ECB, MMF atd. pak z našeho společného státního rozpočtu platíme my všichni. 

 

3) Podnikatelé považují za nevětší hrozbu nikoli vysoké zdanění (které je opravdu vysoké), ale až 

absurdně nepřehledný a nesrozumitelný systém. Jaké kroky uděláte v této věci? * 

Tato tendence v podstatě sleduje západní model, nyní především podřízeně model západních 

evropských zemí - se zpožděním cca 20 let, ale snaživě rychleji. Jasná a férová pravidla jsou základem 

pochopení a následného plnění ze strany občanů. Já budu vždy zastáncem jednoduchosti i v daňovém 

systému - má dáti - dal - a za tuto daň obdržel plnění  ( třeba nový Domov pro seniory ve městě, 

silnici do průmyslové zóny, údržbu zeleně v obci, nebo plynofikaci). Důležité je, kdo, a jak se 

společnými vybranými prostředky hospodaří. 

 

4) Jak hodnotíte s odstupem času EET? Považujete ji za účinný nástroj proti tzv. šedé ekonomice  a 

nebo ji lze prostě obcházet jako kterékoli jiné nařízení? * 

Systém EET nepovažuji za dobrý systém, protože, přesto, že zákon nikde neukládá povinnost 

žádnému podnikateli ani živnostníkovi vlastnit počítač ani internetové připojení, automaticky stát 

(Ministerstvo Financí) předpokládá, že když zavede elektronický systém plateb, tak s tímto spojené 

náklady si každý automaticky a rád zaplatí... 

Není to tak. Osobně znám mnoho případů, kdy drobní (poctiví) živnostníci již dříve přežívali, aby 

uživili sebe a svoje rodiny, mnohdy s pracovním nasazením více, než jen 8 hodin denně. Po zavedení 

EET leckterý živnost ukončil, a šel se nechat zaměstnat. Důsledkem jsou teď například malé obce, kde 

není  ani obchod s potravinami, a staří lidé jsou odkázáni na dovoz potravin příbuznými či známými. V 



Brně na Zelném trhu - dříve tradiční místo prodeje vlastních plodů drobných domácích pěstitelů, 

například, domácí ovoce a zelenina vymizely - prodávají tam cizinci dovážené plody, vybaveni EET 

pokladnou a internetovým připojením...  A to je smutné. 

 

5) Které nařízeni z poslední doby podle vás nejvíce zbytečně zatěžuje podnikání a jak byste jej 

změnil/a? * 

Jelikož jsem zastáncem svobody člověka a jeho svobodného rozhodování, považuji jakékoliv zásahy 

do tohoto práva ze strany státu za nepřípustné a nedemokratické, a to i v oblasti rozhodování, jakým 

způsobem řídit svůj vlastní podnik, s vlastními investicemi a náklady, a jakou klientelu si má pro svůj 

podnik vybírat a obsluhovat. Považuji tedy za neoprávněný zásah do tohoto práva/svobody  taxativní 

nařízení o zákazu kouření v soukromých podnicích. 

Pokud má majitel  klientelu, která je nekuřácká, v zájmu zvýšení obratu sám nekuřácká opatření učiní 

- i bez donucení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


