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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

PRAHA 29. 6. 2017 / 40 miliard pro 258 firem. Asociace podnikatelů a manažerů 

ve spolupráci s Centrem pro občanské svobody vypracovala Kritickou analýzu 

udělování investičních pobídek.  

 

Předseda APM, pan Radomil Bábek, k tomuto tématu shrnuje: 

 

„Vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL rozdala za poslední tři roky investiční pobídky v hodnotě 

téměř 40 miliard Kč. To je samo o sobě obrovská suma, ovšem její nesmyslnost zvýrazní 

fakt, že těchto 40 miliard Kč dala vláda pouze 258 firmám. Převážně šlo o firmy velké, 

zahraniční a výrobní, bez inovativního potenciálu, zato s vysokým ziskem. Jedno pracovní 

místo pak bylo podpořenými firmami zřízeno v průměru za 1,5 milionu Kč. 

 

Vláda ČR rozdáváním investičních pobídek zhoršuje strukturu našeho průmyslu a dělá 

z České republiky montovnu a skladiště Evropy. Vláda ČR podporuje cizí konkurenty 

českých firem, které od vlastní vlády žádnou podporu nedostávají. Vláda ČR podporuje 

firmy, které to podle svého zisku a obratů nepotřebují. Vláda ČR podporuje tvorbu 

pracovních míst v době, kdy české firmy mají zoufalý nedostatek zaměstnanců.  

Investiční pobídky a to, jak je vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL rozdává, jsou 

nástrojem pokřivování podnikatelského prostředí.“  

 

S pozdravem 

 

Radomil Bábek 

předseda Asociace podnikatelů a manažerů 

předseda výboru Podnikatelských odborů – Unie podnikatelských a živnostenských spolků 

 

Přílohy: 

TZ 1: Cizince vláda podporuje, Čechy ne. Proč? 1url.cz/CtDJz 

TZ 2: Černá díra na (naše) peníze 1url.cz/MtDJK 

TZ 3: Vláda ČR: Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic 1url.cz/htDJr 

TZ 4: Podivnosti a excesy v udílení investičních pobídek 1url.cz/stDJu 

 

 

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

ovlivňujeme společnost. Stát nás musí respektovat, ne řídit. 

Radomil Bábek, předseda APM

email: radomil.babek@asociacepm.cz
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