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Strategické vize  
českého politbyra 
Píše se rok 1985 a sovětské politbyro začíná 
propadat panice. Čtvrtý prezident ve dvou 
letech je i pro otrlé soudruhy důvodem, 
proč na chvíli zvednout prázdné hlavy 
od vodky. Pochopili, že další blamáž si již 
nemohou dovolit. Píše se rok 2012 a naše 
vláda měnící čtvrtého ministra dopravy 
ve dvou letech zůstává ledově klidnou. 
Potvrzuje se tak smutný fakt, že ani tato 
sestava nebude schopná vytvořit a zavést 
smysluplnou dopravní strategii.
naše ekonomika přitom vůbec nefunguje 
špatně. Máme šikovné firmy, pracovité 
zaměstnance, vzdělané obyvatele i úspěšné 
vědce. Většina platí daně, respektuje sociální 
soudržnost a udržuje tak parník národní 
ekonomiky v dobrém stavu, v evropě 
určitě nadprůměrně dobrém. Každá loď 
ale potřebuje kapitána, který s praporem 
v ruce vytyčí směr a dlouhodobý cíl. Klíčoví 
důstojníci potom tyto vize prosadí  
i v podpalubí, k čemuž potřebují jak podporu 
z kapitánského můstku, tak čas. Obojí 
našim lodivodům očividně dlouhodobě 
chybí. nacházíme se tak na lodi, která 
celkem bezpečně pluje, leč málokdo vlastně 
tuší, kam a kdy dorazí. Rychlost, s jakou 
měníme naše ministry, nedává vzniknout 
žádnému kloudnému nápadu, o dlouhodobě 
koncepci nemluvě. Podstatné přitom není 
to, jestli Pavel dobeš, odstupující ministr 
dopravy, byl či nebyl dobrým manažerem. 
Stejně tak není příliš důležité jméno jeho 
následovníka - popravdě řečeno, s konstelací 
současné  sněmovny se ani nic převratného  
vymyslet nedá. Ministerstvo dopravy je 
z pohledu budování infrastruktury, korupční 
citlivosti i objemu čerpaných peněz jedním 
z mála skutečně důležitých ministerstev, 
jehož práci bude sklízet nepochybně i 
další generace. To, jak se zachází s jeho 
správou, je trestuhodné a argumentačně 
neodůvodnitelné. Tím spíše, jedná-li se o 
důvody zástupné.
Autor současně stojí v čele investiční 
skupiny Sindat a jako děkan vede Fakultu 
ekonomických studií VŠFS.
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Skanska zvítězila v konkurenci osmi desítek fi-
rem. Na druhém místě skončila společnost OKD 
a na třetím firma Siemens.  „Letošní ročník při-
nesl několik překvapení. Zvítězily firmy z po-
měrně netradičních oborů, jako je stavebnictví, 
a mnoho středních a malých firem zvítězilo 
v některých kategoriích nad velkými giganty,“ 
říká k výsledkům soutěže Pavlína Kalousová, 
předsedkyně národní platformy Byznys pro 
společnost. Ocenění obdržely společnosti, které 
jsou ve svém podnikání inspirací pro své okolí 
a do svých strategií zahrnují odpovědný přístup 
k životnímu prostředí, svým zaměstnancům, 
k místu, kde působí, či vůči zákazníkům a ob-
chodním partnerům. 
V kategorii TOP Odpovědná malá firma 2012 
zvítězila První chodská stavební. Komise oce-
nila dlouhodobost a různorodost přístupu firmy. 
Firma také podporuje projekt Schody do života, 
v rámci nějž zaměstnává děti z dětského domo-
va, o které se také zaměstnanci aktivně starají. 
První chodská stavební minimalizuje odpad 
a snaží se druhotně využívat tepelné zdroje. 
„Letošní novinkou je i to, že jsme se zaměřili na 
téma lokálních a regionálních producentů a je-
jich podporu. Vyhlásili jsme, ve spolupráci s mi-
nistrem zemědělství a programem Regionální 

potravina novou kategorii pro Regionálního 
obchodníka roku,“ dodává Pavlína Kalouso-
vá. V této kategorii zvítězil Konzum Ústí nad 
Orlicí, který pomáhá místním producentům 
prodávat jejich výrobky a výpěstky v regionu. 
Některé produkty Konzum prodává výhradně 
z regionu (97 procent je lokální pečivo, 95 pro-
cent uzenin od lokálních výrobců, vejce nejsou 
z klecových chovů). Další novinkou je podle 
Kalousové kategorie Firma vstřícná seniorům, 
kterou platforma vyhlásila pod záštitou MPSV 
ČR při příležitosti Evropského roku aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity. Vítěz této 
kategorie, společnost Škoda Auto, má se svým 
projektem Program Seniority podle platformy 
velké šance i na získání ocenění v evropské 
soutěži vyhlašované Evropskou komisí a CSR 
Europe.
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