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Svazu průmyslu a dopravy

se zaměřil na budoucí rizika
Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) otevřel několik závažných
témat. Zástupci vlády slíbili, že budou pokračovat v reformách
veřejných financí, že se zasadí o smysluplnou reformu školství a o větší
efektivitu ekonomické diplomacie ve prospěch podpory exportu.
Zatímco vloni Svaz podrobil kritice výsledky předchozí vlády, zejména
výkon státní správy, nefunkční trh práce, komplikovanou daňovou
soustavu a využívání strukturálních fondů evropské unie, letos se
program sněmu zaměřil na způsoby řešení problémů.
Svaz letos poprvé v rámci panelové diskuse upozornil na rizika
evropské politiky ochrany klimatu. Připravované rozšíření regulace
emisí skleníkových plynů může po roce 2012 ohrozit český průmysl
a mít vážné negativní dopady na celou ekonomiku.
Členové představenstva Svazu se zástupců vlády ptali také
na to, jak sníží vedlejší náklady práce, co udělají pro budoucí
konkurenceschopnost českého průmyslu. Během diskuse přišli

s několika návrhy, jak řešit rostoucí nedostatek kvalifikovaných
pracovních sil, jak se bránit rostoucímu přílivu kamionové dopravy,
nebo jak zajistit dostatečné investice do dopravní infrastruktury.
O Sněm SP ČR, již 12. v pořadí, byl letos rekordní zájem, Svaz na něm
přivítal více než 400 účastníků. Na otázky Svazu i účastníků z pléna
odpovídali premiér Mirek Topolánek a ministři Karel Swarzenberg,
Martin Říman a Petr Nečas. Některé dotazy odpověděli i pozvaní
hosté, například guvernér ČNB Zdeněk Tůma.
Sněm, který se každoročně koná v den zahájení Mezinárodního
strojírenského veletrhu na výstavišti v Brně, je již tradičně vrcholným
setkáním podnikatelské sféry se zástupci vlády a politickou
reprezentací. Kromě špiček českého průmyslu – top manažerů
největších podniků a významných hostů, se ho pravidelně zúčastňují
i zástupci menších firem a podnikatelé ze všech oblastí včetně služeb.
bruzickova@spcr.cz

Projev prezidenta

SP ČR Jaroslava Míla
Vážený pane ministerský předsedo, vážení členové vlády, vážení
hosté, dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním Sněmu Svazu průmyslu
a dopravy, který je tradičně nejvýznamnějším dnem v životě této
organizace.
Každé setkání svádí k bilancování, k zamyšlením nad tím, co
jsme udělali, co se podařilo a co ne tak úplně. Vím, že jste zvyklí
pozorně sledovat dění uvnitř Svazu. Takže víte, že jsme se rozhodli
letošní průběh Sněmu trochu pozměnit. Rádi bychom se věnovali
především tomu, co nás čeká. Chtěli bychom zde nastolit několik
konkrétních témat. Témat, která hodnotí minulé období, ale
především nastolují úkoly a cíle pro nejbližší měsíce. Nebudemeli mít konkrétní cíle, zůstaneme jen u snění, slibů a prohlášení.
Nejenže nemáme moc času, ale navíc jej i hodně promarníme.
Za chvíli proto uvidíte několik spotů, které jsou úvodem pro diskusi
nad tématy, které považujeme za nejdůležitější a které bychom
rádi řešili. Jsem rád, že jsou zde s námi nejvyšší představitelé státu
a další významní hosté. Jejich přítomnost je nejlepším signálem
vyjadřujícím, že problémy nás – podnikatelů – jsou současně
vnímány i jako problémy všech občanů tohoto státu a zároveň
– pevně věřím – projevem vůle je řešit. Je nejen na přítomných
politicích, ale celé politické reprezentaci, aby se postavila děsivému
populismu, který ohrožuje ekonomický rozvoj této země.
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Sněm SP ČR
Nezapomínejme, že na podzim příštího roku jsou krajské volby,
senátní volby, pak předsednictví ČR v EU a zase nás bude čekat
předvolební kampaň do Poslanecké sněmovny. Proto síla, odvaha
a vůle prosadit na jaře příštího roku druhou část reformního balíku
bude rozhodující. Nepodaří-li se to, mineme tři roky ve vývoji této
země. Takovýto přepych by si žádný podnikatel nedovolil.
Nechci příliš prodlužovat své úvodní vystoupení. Proto mi dovolte
první sadu otázek na zde přítomného premiéra.
Vážený pane předsedo vlády, přistoupíte po zavedení stropu
na sociální a zdravotní pojištění k dalšímu snižování vedlejších

Projev

nákladů práce? Uvolníte tak nejen prostor pro soukromé
připojištění, ale především snížíte daňovou zátěž občanů.
Bude mít vláda sílu prosadit skutečné zjednodušení daňové
soustavy, a to i za cenu odstranění výjimek?
Předložíte v příštím roce první návrh nového občanského
zákoníku?
Jaké parametry bude mít novela nového živnostenského zákona
a zákoníku práce?

předsedy vlády M. Topolánka

Vážené dámy a pánové,
rád vás opět vidím, tak jako každý rok. Loni jsem zde řekl, že
poprvé přijíždím jako premiér. I dnes je v mém vystoupení něco
nového: poprvé tu jsem jako předseda vlády s důvěrou. Teď ještě
nevím, čím novým vás překvapím příště. Ale co můžete čekat
dnes?
Dnes už si nemůžeme stěžovat na to, co je špatně nebo co bylo
špatně, nebo plánovat, co bychom všechno změnili, kdybychom
bývali byli mohli. Myslím si, že je doba, kdy zodpovídáme
za realizaci dnešních vizí a plánů, které jsme připravovali v opozici.
Předtím, než se začnu věnovat některým konkrétním bodům, chtěl
bych přece jenom nastínit moji vizi budoucnosti českého průmyslu
a podnikání, protože si myslím, že to k tomu dnešnímu dni před
zahájením 49. ročníku mezinárodního strojírenského veletrhu
patří a od předsedy vlády se to očekává. Já se domnívám, že
výhody, se kterými jsme vstupovali v 90. letech do dění v Evropě
jako standardní země, jsou vyčerpány. My už dávno nejsme
zemí, která kromě dobré polohy má dostatek levných a poměrně
kvalifikovaných pracovních sil. My už zdaleka nemáme ty výhody
z 90. let, které nám pomáhaly překonat tu první dekádu. Myslím si,
že musíme jít dál.
Jsem si absolutně jist, že osudem České republiky není zůstat
zemí laciných montoven, aniž bych je chtěl jakkoli dehonestovat.
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Máme na to, stát se inovační špičkou Evropy a musíme pro to
udělat absolutně všechno. Máme na to stát se centrálou vyspělých
technologií, nových patentů a špičkových výrobků s nejvyšší
přidanou hodnotou. Myslím dokonce, že si máme udržet vysoký
podíl průmyslu na HDP, přestože je nejvyšší v celé Evropě.
Nedomnívám se, že je to špatně. Domnívám se, že je to naše
výhoda.
Co k tomu, abychom to dosáhli, potřebujeme? Musíme se lépe
naučit využívat potenciál tradice, který v českých zemích je. A měli
bychom využít nových možností, které nám nabízejí investice
do vědy, výzkumu a vývoje. Musíme zlepšit vzdělání a přizpůsobit
ho potřebám praxe. Všichni o tom mluvíme. Nikomu se nedaří to
realizovat, všechny dosavadní reformy pokládám buď za chybné
nebo míjející se účinkem. Potřebujeme efektivně využít peníze
státního rozpočtu, fondů EU a hlavně, a to je naše společná práce,
umožnit větší příliv soukromých prostředků do vědy a výzkumu.
Já považuji podporu vzdělání, výzkumu, vědy, vývoje a inovací
za svoji premiérskou, šéfovskou věc. Proto jsem zahájil projekt
Vivat – Věda, inovace, výzkum, aplikace, technologie. Proto jsem
osobně zasáhl do přípravy ohroženého operačního programu
Výzkum a Vývoj pro Inovace, aby vůbec mohla začít jednání
s Evropskou komisí o jeho schválení.
Přesto dojde ke zpoždění tohoto programu. Ostatně problémy
máme a budeme mít se všemi operačními programy. Zejména
proto, že jich je prostě příliš mnoho: 24. Španělé mají jen jeden.
Zcela chybné nastavení systému operačních problémů považuji
za hrubou chybu minulé vlády. Ani ne tak politickou, jako
manažerskou.
Nepůjde však o fatální zpoždění a rozhodně o žádné peníze
z Bruselu nemusíme přijít. Domnívám se, že prodloužením
čerpání těchto prostředků za rok 2013 nám umožní prodloužit
odvykací kůru na drogu strukturálních fondů, protože po roce
2013 nepochybně budeme čistým plátcem do rozpočtu EU. Abych
předešel dalším problémům v této prioritní oblasti, rozhodl jsem
se převzít koordinaci programů určených na podporu inovací
do svých rukou. Pokusíme se koordinovat tři hlavní programy
prostřednictvím Rady pro vědu a výzkum, doufám, že mi k tomu
vláda dá důvěru.
Chtěl bych zabránit neefektivnímu vynakládání prostředků
a duplicitám. Chtěl bych nastavit tvrdá kritéria, která zajistí, aby
oněch zhruba 150 miliard z operačních programů Výzkum a vývoj
pro inovace a Podnikání a inovace bylo využito na skutečně
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perspektivní projekty. Na takové, které nezajdou na úbytě
a neskončí po šesti letech, až vyschne evropský penězovod.
Stručně řečeno, nechci, aby se opakoval příběh investičních
pobídek. Ty v podání minulých vlád, působily diskriminačně.
Vytvářely tlak na změkčování investičního prostředí. Podporovaly
morální hazard, podle hesla „vyčerpej a odejdi“. A učinily z naší
země sice výkonnou, ale závislou montovnu cizích technologií.
Ocituji jen pár závěrů ze studie vypracované VŠE:
„Náklady na jedno pracovní místo“, získané díky investičním
pobídkám, „dosáhly v průměru 1,6 milionu“, což je daleko více,
než bez investičních pobídek.
„Investiční pobídky nesnížily míru nezaměstnanosti, ale vedly
k přetahování zaměstnanců od jiných firem.“

„Nesnížily se ani rozdíly v zaměstnanosti mezi regiony, protože
většina pobídek směřovala do regionů s nejvyšším HDP na hlavu.“
„Selektivní daňové úlevy ve skutečnosti napomáhají udržovat
vysokou úroveň rozpočtových výdajů, jakož i zdanění, čímž
komplikují cestu pro snížení daňové zátěže. Pobídkami
zvýhodněné firmy často podporují vládu v udržování stávající
daňové zátěže, aby nedošlo ke znehodnocení jim poskytnutých
daňových úlev.“

Českou republiku globálně konkurenceschopnou. Abychom se
z importéra vědomostí, patentů a technologií stali jejich exportéry.
Toto je budoucnost České republiky. Druhou šanci, podle mne,
na dlouhou dobu již nedostaneme.
Mluvil jsem tu o tom, jaké specifické předpoklady musí být splněny
pro úspěšný rozvoj inovací. Obecně vzato je však těch podmínek
daleko víc. Protože nelze izolovaně rozvíjet inovační potenciál, pokud
nebudou dobře fungovat instituce a prostředí by bylo nepřátelské.
Programové cíle kabinetu obsahují 190 projektů, které rozvíjejí
deset oblastí vládního prohlášení a zasahují všechny oblasti
společnosti. Nebudu o všech hovořit, pokusím se soustředit na ty,
které se staly předmětem i vašich následných vystoupení. Hovořilo
se tu už o reformě veřejných financí a musím říct, že za posledních
deset let se nepodařilo prosadit tak rozsáhlý soubor různých
opatření, ať už parametrických nebo systémových, a já jsem hrdý
na to, že se nám to podařilo, protože to bylo prostředí, které bylo
velmi nepřátelské a nenakloněné jakýmkoli změnám.
Já nechci připomínat, že od roku 2010 bude sazba daně z příjmu
právnických a současně fyzických osob 19%. To znamená, že se
nám podařilo nalézt rovnou daň. A daňový systém není jednodušší
a přehlednější. Nicméně, už teď motivuje k aktivitě, ne k daňové
optimalizaci a zdaňuje aktivitu, nikoliv úspěch.
Musím říct, že se zavádí strop pro sociální a zdravotní pojištění
ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy.

„Investiční pobídky nepřinesly vyšší příjmy rozpočtu, pokud
započteme veškeré fiskální náklady, které zahrnují včetně
nerealizovaných daňových výnosů obětovaných ve prospěch přímé
podpory.“
„Investiční pobídky deformují trh. Podporují velké, především
zahraniční firmy, jimž poskytují tržní výhody na úkor malých
a středních firem, čistých plátců daní. Navíc stát věnuje těmto
velkým firmám stálou pozornost a případnou podporu dle
známého sloganu „too big to fail“.“
I tyto zkušenosti mě vedou k tomu, že peníze z evropských fondů
se musejí rozdělovat podle objektivních a obecných kritérií. Ne
na základě politického rozhodnutí a selektivně.
Musíme si uvědomit, že ony stovky miliard z evropských fondů
nejsou darem, ale za prvé jsou to naše peníze, za druhé je to
půjčka. Půjčka, kterou začneme splácet, jakmile se staneme
čistými plátci do rozpočtu EU. Máme tedy šest let na to, abychom
i s využitím operačních programů modernizovali Českou
republiku, razantně zvýšili její produktivní potenciál a učinili
10/2007
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Pro malé, střední podnikatele jsou důležité dvě zprávy, zrušení
registračních pokladen a zrušení diskriminační minimální daně.
Změny v sociálním systému zahajují proces zabránění zneužívání
dávek a motivují tak k hledání práce, činí pracovní trh flexibilnější.
Firmy nebudou muset první tři dny platit zaměstnancům
nemocenskou. Což je parametr, který všude v Evropě způsobil
menší nadužívání a zneužívání celého systému nemocenské.
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Myslím si, že probíhají velmi rozsáhlé reformy v oblasti justice,
vedoucí ke zrychlení soudního řízení, k větší transparentnosti
soudního řízení. Slibujeme si od toho lepší vymahatelnost práva.
MPO dokončilo přípravu největší novely živnostenského zákona
od počátku 90. let. To, že novela redukuje text zákona o čtvrtinu,
není jediný parametr té změny, který znamená méně papírování.
Novelizovali jsme zákon o investičních pobídkách. Podporovány
budou především ty projekty, které zapojí nové a náročné
technologie.

Na návrh MPO Martina Římana byly zrušeny „Fiktivní aukce
elektrické energie“ a elektřina se prodává na energetické burze.
Dosavadní prodej elektřiny formou tzv.virtuální elektrárny nebyl
transparentní, prodávalo se pouze cca 15% elektřiny, navíc jen
jednou za rok. Prodej takto malého množství následně ovlivňoval
cenu v podstatě na celý následující rok. Já pokládám přechod
na energetickou burzu za pozitivní.
To, že se cena energie tvoří, víceméně, v té neregulované části
„silové elektřiny“, která představuje 50 % až 80 %, dle kategorie
zákazníka, to přeci víte. Výsledná cena elektřiny nemůže být
na liberalizovaném trhu v rámci EU nijak zásadně regulována, šlo
o překážku volného pohybu zboží a byla by tak neslučitelná se
Smlouvou ES.
To, že Energetický regulační úřad může jenom částečně ovlivňovat
cenu elektřiny a plynu, je také známo a myslím, že to je jeden
z velkých problémů, který jsme si způsobili v letech minulých. Je
jenom otázka, jak dalece tzv. liberalizace trhu s elektrickou energií
a plynem v EU ovlivní pozitivně ceny těchto komodit, protože si
myslím, že tomu je naopak.

K těm evropským projektům musím říct, že speciálně program
na MPO je připraven tak, že již od března mohou podnikatelé
předkládat žádosti na 9 programů.
Dnes již víme, že růst cen energií vláda ovlivní velmi málo. Je to
objektivní fakt způsobený globální a celoevropskou nabídkou
a poptávkou.
To, že se snažíme v rámci EU, a při jednání EU s Ruskem,
prosazovat jako prioritu energetickou bezpečnost a diverzifikaci
dodávek, to byste i očekávali. Zřídili jsme nezávislou odbornou
komisi pro posouzení energetických potřeb České republiky, tzv.
Pačesovu komisi.

Co se týká plynu, to jsem si dneska vyposlechl z rádia, že se bude
zvyšovat cena plynu, tak tady přece nemáme na cenu plynu vůbec
žádný vliv. Mimo jiné také proto, že jsme prodali Transgas jednomu
jedinému zájemci a máme tady dominantního distributora,
dominantního dodavatele plynu. Za několik let budeme ze země
tranzitní, víceméně, zemí cílovou, to s sebou přináší spoustu
dalších rizik, které se snažíme dnes eliminovat a dopředu řešit.
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Myslím si, že další téma, které souvisí se složením koalice, kterou
vedu, a není to jen české téma, je to téma, jehož dopady mohou
ovlivňovat podnikatelské prostředí víc, než všichni tuší, což víte, je
evropská politika ochrany klimatu.
Boj proti globálnímu oteplování je novým evropským
náboženstvím. Vláda se snaží efektivní evropskou diplomacií
a působením na Evropskou radu minimalizovat negativní dopady
této politiky na českou ekonomiku při respektování našeho
členství v Evropské unii. Myslím si, že tady není nikdo, kdo by si
přál, abychom vystoupili z EU. Potom ale musíme respektovat
závěry, musíme respektovat zákony, kterými se řídí EU.
Do závěrů Rady EU v březnu jsme prosadili ujištění Evropské
komise, že tzv. Závazné cíle pro podíl obnovitelných zdrojů bude
stanoven až po projednání s národními vládami. Byl to velký
úspěch, který tady nebyl doceněn, jinak bychom tu plnili, pro nás
těžce splnitelný cíl, 20 % obnovitelných zdrojů na energetickém
mixu.
Prosadili jsme další debatu o jaderné fórum energii, která bude
patřit do energetického mixu. Prosadili jsme Jaderné forum
v Praze, kde ta diskuse bude vedena v Praze a Bratislavě.
Podali jsme žalobu na Evropskou komisi kvůli krácení emisních
povolenek pro český průmysl. Vyvolalo to velký rozruch, přestože
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se cítíme být diskvalifikováni modelem výpočtu a vůbec celým
modelem fungování emisí, které se dneska prosazují v EU.
Museli jsme zavést ekologické daně. Zavedení tzv. ekologických
daní vyplývá ze závazků plynoucích z našeho členství v Evropské
unii. Sazby daně jsou stanoveny v minimální výši požadované EU
pro neobchodní použití. Ale musíme v nákladech do budoucna
s ekologickými daněmi počítat, ať se nám to líbí nebo nelíbí.

U nás je cca 140 tisíc volných pracovních míst. Odhaduje se, že je
to stejný počet na černo obsazených zahraničními i tuzemskými
pracovníky, možná je to víc, nikdo to neumí přesně odhadnout.
Na českém pracovním trhu chybí více než 45 tisíc kvalifikovaných
pracovníků. Dosavadní systém získávání pracovního povolení
pro cizince je komplikovaný a zdlouhavý. Zelené karty mohou
znamenat změnu. Bylo by možné je vyřídit ne za pět měsíců,
ale za 30 dnů. Ten systém bude nastaven pružně tak, aby co
nejpřesněji pokrýval potřeby českých zaměstnavatelů. Pro držitele
zelené karty nebude zavedena minimální mzda, čímž se zvýší
rozsah činností, které budou moci cizinci vykonávat.
To by samo o sobě ale nestačilo. Myslím si, že klíčové, a už jsme
s tím začali v rámci toho balíku stabilizace veřejných rozpočtů, je
postih černé práce. Pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Je to
naprosto klíčové.

Další oblastí, kterou bych chtěl vzpomenout, a už jsem o tom
mluvil, je vzdělání a potřeby průmyslu. Nejde o jednosměrku,
ale jde o oboustranný proces. Myslím si, že podniky musejí
lépe komunikovat s odbornými školami, ať na té střední, vyšší
odborné nebo univerzitní úrovni, musí se podílet na jejich
financování a minimálně spoluvytvářet projekty pro čerpání peněz
z evropských fondů. To, že to znamená změnu vysokoškolského
zákona, je evidentní, protože za stávajícího vysokoškolského
zákona fakticky kvalifikovaný výzkum a aplikaci okamžitě do praxe
budeme velice těžce prosazovat. My, samozřejmě, chceme dostat
na vysoké školy a univerzity soukromé zdroje, nicméně, v této
koalici to bude složité a v těch dalších ještě horší. Musíte nám
pomoci.

Třetí problém, který je třeba řešit, a také jsme ho řešit začali
v tom prvním balíku, je otázka vyšší flexibility pracovního trhu,
adresnějšího sociálního systému, toho, aby se vyplatilo chtít
pracovat, eliminace černých pasažérů, změna zákoníku práce.
Myslím si, že ty první vlaštovky, které se nám podařilo prosadit,
musí mít následníky. My jsme teď dali po Poslanecké sněmovny
změnu zákoníku práce, kdy došlo k dohodě zaměstnanců
a zaměstnavatelů, ale zdaleka to není ta finální norma, kdy
opravdu čekáme na rozhodnutí Ústavního soudu, abychom mohli
předložit normu, jakou si představujeme.

Poslední věc, samozřejmě, která s tím souvisí, je daleko větší
nabídka rekvalifikací. Já jsem někde řekl, že se mi líbí dánský
systém podle hesla „kdo nepracuje, ten se vzdělává“. Bylo
z toho vyrobeno velmi uměle, že půjdeme na okamžité zrušení
pracovního poměru, což si myslím, že ve středoevropských
podmínkách v ČR, je v této době neprosaditelné.
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Problém číslo 1, který
dnes český pracovní trh má. Těch důvodů je celá řada. Je to
měkký sociální systém, je to rigidní zákoník práce a mohl bych
mluvit velmi dlouho. My řešíme ten problém ve čtyřech směrech.
Ten první, kdyby měl možnost tady vystoupit Martin Říman,
představil by projekt zelených karet, tak, aby bylo umožněno
zapojení kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Podmínky pro
její získání se budou lišit podle cílové skupiny – dle toho, bude-li
se jednat o vysoce kvalifikované pracovníky nebo kvalifikované
pracovníky středoškolské, vyučené.
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Jakým způsobem chceme podporovat export? Myslím, že jsme to
naznačili už před volbami, chceme odstraňovat bariéry jak v rámci
jednotného evropského trhu, tak v globálním měřítku.
Musíme udělat vše proto, aby české firmy byly
konkurenceschopné. Aby k tomu měly domácí podmínky:
odstraňovat regulaci včetně změny zákoníku práce či
živnostenského zákona, přesunout zdanění od aktivity
ke spotřebě, reformovat podnikatelské prostředí, podporovat
kvalifikované lidské zdroje a výrobu, zelené karty, podporovat
inovací.
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Na vládní úrovni, mohl by o tom mluvit Karel Schwarzenberg,
jdeme na systém ekonomické diplomacie. Např. návštěva
vietnamského premiéra, během které se podepsalo spoustu
kontraktů. Jednáme se zemí, kde evidentně naše ekonomické
zájmy jsou důležitější než zájmy politické. A mohl bych
o ekonomické diplomacii mluvit dlouho.
Dopravní infrastruktura. Kolem toho je strašná spousta mýtů, a já
musím říct, že na dopravní infrastrukturu jde více, než v minulých
letech. Museli jsme ale řešit několik problémů, které jsme zdědili.
Převedli jsme 10 mld. Kč z rezervních fondů do rozpočtu SFDI,
protože jsme museli začít připravovat dofinancování operačního
programu Doprava, bez těchto peněz by nebylo možné to vůbec
nastartovat. Museli jsme sehnat 31 miliard a „půjčujeme“ si je
z ČEZu, z prodeje části akcií. Nicméně, na příští rok počítáme
výdaje na dopravní infrastrukturu téměř 88 mld., včetně
prostředků z EIB, což je meziroční nárůst o 16,2 mld. Kč.
Nechci hovořit o tom, že máme smlouvy na velké výstavby a že,
samozřejmě, v následujících letech by, v rámci strategického plánu
do roku 2013, mělo jít do DI přes 800 mld. korun.
Tolik stručně k jednotlivým tématům našeho dnešního programu,
to není zdaleka vyčerpávající přehled, ani jsem neměl tu ambici.
Tak, jako není doposud vyčerpán vládní program, myslím, že devět
měsíců je doba, kdy jsme mohli ukázat, kterým směrem půjdeme.
Některé věci jsme již prosadili a není zdaleka vyčerpán ani
potenciál českých lidí a českých firem.
Minule jsem tu spíše hovořil o vizích, jak posílit stranu nabídky,
jak zvýšit výkonnost českého hospodářství. Dnes jsem si dovolil
přednést vizi jednu a k ní konkrétní kroky, která vláda za ten rok
učinila. Vize si má politik chystat, když se teprve chystá na převzetí
moci. Pak už ho čeká jen každodenní práce při jejich naplňování.
Ty vize jsou v oněch 190 vládních programech. Kdybych je měl
shrnout do pěti slov, charakterizující mých pět premiérských
priorit, pak chci zemi prosperující, moderní, bezpečnou, slušnou
a vzdělanou.
Zní to jako klišé, že? Proto raději pracuji, než vymýšlím slogany.
Ostatně, jak řekl slavný manažer Jack Welch: „Chcete-li, aby lidé
žili a dýchali vizí, zaplaťte jim za to, že to dělají“. A abychom mohli
lidi zaplatit, potřebujeme činy, ne slova.
Děkuji za pozornost.

8

Svaz průmyslu a dopravy ČR

10/2007

