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Před podnikatele ještě před 
volbami předstoupili zástup-
ci čtyř stran. 

 Petr Klukan

V hotelu Atom se ještě před 
volbami uskutečnilo setkání 
politických stran s členy hospo-
dářské komory. Krajská hospo-
dářská komora (KHK) Kraje 
Vysočina umožnila politickým 
stranám, které o to požádaly, aby 
se jejich zástupci setkali s pod-
nikateli, vysvětlili své priority a 
zodpověděli dotazy. 

Komora stranám přichystala 
několik otázek, na které chtěla 
znát odpověď. Tou zásadní byl 
postoj k výstavbě 5. bloku Jader-
né elektrárny Dukovany. Všechny 
přítomné strany – ODS, STAN, 
ČSSD a ANO, které se před pod-
nikateli představily v hodinových 
blocích, odpověděly jednoznač-
ně, že pro stavbu jsou. 

Krajský předseda hospodářské 
komory Richard Horký se mimo 
jiné všech zeptal, kdy se změní 
politika v udělování pracovních 
míst. „Jen na Vysočině chybí 3.000 
pracovníků,“ řekl s tím, že v ČR je 
to více než 150 tisíc lidí. „Bolí to 
úplně všechny.“ 

Jak dále Horký poznamenal na 
adresu ODS, avizované zrušení 
EET ze strany ODS vnímá jako 
populistické heslo. Místopřed-
seda ODS Miloš Vystrčil se to 
pokusil vysvětlit tak, že „nějaký 
způsob kontroly by zůstal“. 

Besedy byl přítomen i lídr 
ODS na Vysočině Jan Tecl, hav-
líčkobrodský starosta. Ačko-
liv ODS dopadla lépe než před 
čtyřmi lety, jednička na Vysoči-
ně přesto do Sněmovny nezased-
ne. Díky kroužkování jej přesko-
čila Miroslava Němcová. 

Za STAN se na besedě předsta-
vila nejen jednička Zdeňka Mar-
ková, ale i Pavel Pacal, náměstek 
hejtmana. Ač se STAN ve vol-
bách přehoupl přes pětiprocent-
ní hranici, mandát pro Vysočinu 
nezískal. 

Končící ministr fi nancí Pilný přiznal, 
že rozpočet není investiční

HAVLÍČKOBRODSKÝ starosta Jan Tecl z ODS, který se představil na besedě v Třebí-
či, byl lídrem, jenž ve Sněmovně nezasedne. Přeskočila jej dvojka, Miroslava Němcová ze 
Žďáru nad Sázavou.  Foto: Petr Klukan

ZLEVA: krajský předseda hospodářské komory Richard Horký a vedle sedící místopředseda Jaroslav Huňáček, jednička Starostů a nezávislých Zdeňka Marková, 
ministr fi nancí Ivan Pilný z ANO a Vladimír Černý, starosta Rouchovan, který zastupoval ČSSD.  Foto: Petr Klukan

Za ČSSD před podnikatele 
předstoupil pouze jediný kandi-
dát – starosta Rouchovan, Vladi-
mír Černý. Ostatní se z různých 
důvodů omluvili. 

Jeho úloha tak vůbec nebyla 
jednoduchá, neboť právě ČSSD 
blokovala na vládě rychlejší přijí-
mání pracovních sil především z 
Ukrajiny. Černý kupodivu všech-
ny „výpady“ ustál, a naopak něk-
teré jeho názory zněly až pravi-
cově. 

„Podnikatelé jsou solí této země, 
když si na vládě někdo neváží pod-
nikatelů, je to špatně,“ řekl mimo 
jiné k přítomným. Podle Černé-
ho se vytváří umělé napětí mezi 
zaměstnavateli a zaměstnanci. 

Dodal také, že „dřív se dělníci 
snažili, dnes si mnoho lidí neváží, 
že mají práci“. „Nátlak odborářů 
je enormní, ale jako sociální demo-
krat si říkám, zda půjdou k vol-
bám,“ přemítal. 

Jak závěrem řekl, distancuje se 
od názorů či výroků některých li-
dí z ČSSD: Špidly, Štěcha, nebo 
Mládka. 

Závěrečná hodina patřila ANO. 
Za ni před přítomné předstoupili 
poslanci Jaroslav Faltýnek, Josef 
Kott , kandidátka Monika Obor-
ná… Nejvíce pozornosti ale 
sklidil ministr fi nancí Ivan Pil-
ný. Jeho vystupování bylo věcné, 
bez frází a volebních hesel. Mož-
ná i proto, že v těchto volbách již 
nekandidoval a „nemá co ztratit“. 

„Služební zákon zabetonoval 
státní správu,“ řekl ministr mimo 
jiné s tím, že státní správa je pře-
bujelá. Snaha o srovnání průměr-
né mzdy v ČR s EU je pak pod-
le něho jako srovnávat hrušky s 
jablky: „Životní náklady jsou jin-
de.“ 

Rozpočet, ke kterému se dostal 
na poslední chvíli, když nahradil 
ve funkci ministra Andreje Babi-
še, je „jiný než investiční. Dotace 
skončí, a z čeho zaplatíme silnice?“ 
položil řečnickou otázku. 

„Neměli bychom peníze projíst, 
ale investovat. Já bych si i půjčil, 
teď jsou peníze laciné,“ přede-
střel svůj pohled na fi nancová-
ní země, který však uskutečněn 
nebude, neboť Pilný ve velké 
politice končí. 


