
 
 

 

 

Prohlášení Podnikatelských odborů k současné politické situaci 
 

Podnikatelé a živnostníci si jsou vědomi toho, že ve vrcholné politice se nyní hraje o demokracii. Dlouho 

jsme upozorňovali na omezování svobody touto vládou, dlouhodobě jsme protestovali proti ministru financí 

Andreji Babišovi a jeho autoritářským způsobům. Tak dlouho nechali jeho koaliční partneři bujet rakovinu 

sebestřednosti Andreje Babiše, tak dlouho jej nechali okopávat demokracii, tak dlouho se jím nechali 

ponižovat, až vše dospělo do této krize. 

 

Nyní stojíme i my za kroky předsedy vlády a podporujeme odvolání ministra financí Andreje Babiše, ačkoli 

nezapomínáme na to, že všechny kroky, které Andrej Babiš dělal, dělal s podporou ČSSD a KDU-ČSL. Bohužel 

se zdá, že vládní politici nemají ani odvahu dotáhnout vše do konce, nemají odvahu vzepřít se taktizujícímu 

prezidentovi.  

 

Poslanecká sněmovna odhlasovala usnesení, že Andrej Babiš lhal, a v tentýž čas se s ním vrcholní politici 

ČSSD a KDU-ČSL s úsměvem dohodnou, že počkají, až se pan prezident vrátí z Číny. V mnoha městech 

republiky se sešly desetitisíce lidí, aby podpořily odvolání Andreje Babiše. Lidé na shromážděních kritizují 

neústavní chování prezidenta, ale politici ČSSD a KDU-ČSL nejsou ochotni jít do střetu. Tak dlouho budou 

vše oddalovat, tak dlouho budou s úsměvem jednat, až se vše vrátí do starých kolejí. 

 

My ale nechceme žít v nesvobodě. Podnikatelské odbory budou hájit práva a zájmy podnikatelů a 

živnostníků, ať bude ve vládě kdokoli. Přejeme si, aby byl Andrej Babiš odstaven z vrcholné politiky, protože 

jej považujeme za toxický element.  

 

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. 

 

Vyzýváme ČSSD a KDU-ČSL, aby učinily kroky proti obstrukčnímu chování prezidenta. 

Vyzýváme premiéra Sobotku, aby trval na odvolání Andreje Babiše z vlády. 

Vyzýváme ČSSD a KDU-ČSL, aby se spojily v parlamentu s opozičními stranami a aby vyvolaly předčasné 

volby, které by se konaly co nejdříve, nejlépe již na konci června. 

 

 

 

Za podnikatelské odbory, 

Radomil Bábek 
předseda výboru PO UPŽS 

 

 


