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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

PRAHA 9. 5. 2017 / V těchto dnech eskaluje vládní krize, na jejímž počátku 

stála série skandálů ministra financí Andreje Babiše. Ten odmítl vysvětlit 

okolnosti svých kauz ohledně korunových dluhopisů, loňského skandálu kolem 

Čapího hnízda nebo obsahu nahrávek, jež unikly do veřejnosti. K tématu vládní 

krize se vyjadřuje předseda APM pan Radomil Bábek: 

 

Vládní krizí se pro nás, podnikatele a živnostníky, nic nemění. Musíme pracovat, abychom 

zachovali své živnosti a firmy. Nemáme čas na prázdná gesta, nemáme čas a energii na 

zbytečnosti. Pokud chceme zachovat alespoň zbytky svobody podnikání, pak se o to 

musíme zasloužit. Musíme pro to něco dělat – vytrvale, dlouho, stále. 

 

Žádná vláda v minulosti nijak zvlášť nepodporovala podnikání. Ovšem tato vláda ČSSD, 

ANO a KDU-ČSL se k nám, podnikatelům a živnostníkům, chová vysloveně nepřátelsky. 

Za tři roky svého vládnutí Andrej Babiš, Bohuslav Sobotka a Pavel Bělobrádek 

zdevastovali podnikatelské prostředí v naší zemi. Chovají se jako vrchnost a státní úřady 

si pletou s dráby, kteří mají nás, poddané, jen hlídat, kontrolovat a ždímat z nás peníze. 

 

Nyní se v rámci vládní krize jen snaží prodrat k lepším pozicím ve volebním pelotonu. 

Stále zřetelněji nám ukazují, že my, občané, jsme jim lhostejní. Udržet se u koryt a mít 

moc, to jediné je zajímá. 

 

Asociace podnikatelů a manažerů vyzývá vládu, aby v čase, který jí zbývá, pracovala a 

nevěnovala se svým předvolebním hrátkám. Žádáme vládní politiky, aby napravili, co 

rozvrátili. Seznam požadavků, který v tomto smyslu vládě předložíme, je velmi dlouhý. 

 

S pozdravem 

 

Radomil Bábek 

předseda Asociace podnikatelů a manažerů 

předseda výboru Podnikatelských odborů – Unie podnikatelských a živnostenských spolků 

 

 

Jsme podnikatelé a manažeři. Tvoříme ekonomiku tohoto státu a podstatnou měrou 

ovlivňujeme společnost. Podporujeme dobré jméno podnikání, hájíme práva a 

potřeby podnikatelů a živnostníků. Chceme vědět o tom, co se pro nás připravuje, chceme se 

podílet na tvorbě podmínek pro podnikání. Stát nás musí respektovat, ne řídit. 

Radomil Bábek, předseda APM

email: radomil.babek@asociacepm.cz

http://www.asociacepm.cz/

