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Nucená pauza pro šéfa dočasného fondu 
finanční stability EFSF, Němce Klause Re-
glinga, skončí. Ten se měl ujmout ESM už  
v červenci. To se však nestalo, protože fond 
a pakt, schválený ve Spolkovém sněmu, na-
padli odpůrci obou nástrojů v čele s federálním 
poslancem Peterem Gauweilerem ze spolu-
vládní CSU. 
Německá justice ovšem ESM povolila. Roz-
sudek dělá za nejistotou tečku – 8. října, v den 
zasedání ministrů financí eurozóny, chce lídr 
euroskupiny, Lucemburčan Jean-Claude 
Juncker, předložit k podpisu ustavující listiny 
fondu. Předpokladem je, že příslušné národní 
zákony podepíše mezitím německý prezident 
Joachim Gauck. A že ministr financí Wolf-
gang Schäuble odešle na patřičný účet první 
německou tranši. 
V lucemburském sídle, společném s EFSF, má 
mít fond do konce roku 75 zaměstnanců. Zá-
půjční kapacita nového fondu má být půl bilionu 
eur. Aby se ji podařilo zajistit, je třeba shro-
máždit 700 miliard státních záruk a hotovosti. 
Ta má činit osmdesát miliard. Největší část 
zátěže, 190 miliard, ponese Německo, největší 
ekonomika kontinentu. Tato mez, zdůraznili 

soudci v Karlsruhe, musí být bezpodmínečně 
dodržena. Vyhověli tak přání kancléřky Angely 
Merkelové, která by měla se žádostí o navýšení 
politický problém. Ministři financí euroklubu, 
kteří usednou v radě guvernérů ESM, budou 
záhy řešit dva případy – Kypr a Španělsko. 
V prvním hraničí pravděpodobnost s jistotou, 
jen se neví, zda se apel na finanční pomoc bude 
vztahovat na EFSF, nebo už přímo na ESM. 
Mluví se o sumě do deseti miliard eur. U Mad-
ridu je věc o něco složitější. Tamní vláda sdělila, 
že by potřebovala od EFSF sto miliard na sanaci 
marodných bank. Dosud ale nepředložila žádný 
ozdravný plán ani upřesnění potřebné sumy, což 
se bere jako fakt, že se kabinet Mariana Rajoye 
o nic nepřihlásil. 

Stabilizační mechanismus 
schválen, začne v říjnu 

nález ústavního soudu, 
který dal v německu ze-
lenou trvalému stabili-

začnímu mechanismu eSM 
a fiskálnímu paktu, je star-

tovním výstřelem pro zahá-
jení záchranných prací.

Měli bychom se zaměřit na OSVČ a naše 
vietnamské spoluobčany, jestli i oni odvádějí 
dostatek daní, zaznělo zahajovací den 
Mezinárodního strojírenského veletrhu z řad 
průmyslníků. byť vyřčeno v euforii událostí,  
přesto jsem se styděl. byl to naštěstí jediný 
hořký pocit z celého strojírenského týdne. 
MSV má tradici, dokážeme jej výborně 
připravit a vystavovatelé nás opětovně 
přesvědčili, proč má význam podporovat 
technické obory. 
hra na strunu nezbedných živnostníků, 
využívajících paušály, a zodpovědných 
zaměstnanců, kteří musejí odvést daň 
z každé koruny příjmu je v poslední době 
smutným příkladem politické nekorektnosti. 
Kupodivu, zaznívá to nejen z levicových 
stran, od kterých se  taková rétorika 
víceméně očekává. Průmyslníci, o jejichž 
daňových optimalizacích a  vyvádění firem 
do daňových rájů by se mohly napsat celé 
knihy, by měli minimálně vážit slova. 
Smiřme se s tím, že řemeslníci 
a mikrozemědělci již nikdy nebudou 
tahounem státních příjmů. Píše se rok 
2012 a jejich role je v zabezpečení základní 
infrastruktury regionů a udržení sociálního 
smíru. To, že jsou schopni se na venkově 
uživit, nestát frontu na podporu a ještě 
poskytovat drobné služby, je důležitější než 
to, jestli jejich odečitatelný paušál bude 
80 % nebo 60 %. Jejich přímý příspěvek 
do státní kasy je ve většině zemí evropy 
minimální.
Jakkoli ale ještě dokážu pochopit 
polemiku nad rolí OSVČ, poukazování 
na nepřizpůsobivé Vietnamce považuji 
za dno malosti. Vzkázal bych jediné: je 
toho ještě mnoho, co se od nich musíme 
učit. Minimálně píli a pokoře. neohromují 
virtuální výkonností a žvanivostí, ale 
obchodní dovedností a houževnatostí.
naše ekonomika potřebuje jak kvalitní 
zaměstnance, tak velké i malé podnikatele, 
bez ohledu na to, odkud jsou. Snažme se  
tedy vytvářet podmínky pro jejich vzájemný 
respekt.

Autor současně stojí v čele investiční 
skupiny Sindat a jako děkan vede Fakultu 
ekonomických studií VŠFS.
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Vicepremiérka Karolína Peake předložila sou-
hrn opatření, která mají státu ušetřit v roce 
2014 až 11,9 miliardy korun. Navrhuje kon-
cept malého ministerstva, zrušení duplicitních 
a nesouvisejících agend či snížení počtu za-
městnanců úřadů.  V roce 2015 by pak měl stát 
díky úsporným opatřením ušetřit 24,8 miliardy. 
Tým vicepremiérky prověřil 265 úřadů a pouze 
u 117 z nich nenavrhl podle Peake žádné úspory. 
Zbytek se bude muset centralizovat a omezit 
počty vedoucích pracovníků. Ke změnám musí 
dojít také u všech ministerstev. „Očekávám, že 
návrh vzbudí všeobecný odpor,“ poznamenala 
Peake a  dodala, že ministerstva sama navrhla 

úspory pouze ve výši 1,6 miliardy korun, příští 
rok přitom měly resorty ušetřit až 12 miliard 
korun. „Cílem je odstranit zbytečné výdaje, 
duplicitu i činnosti, které nemají souvislost s vý-
konem ministerstev, jako je například cukrárna 
ministerstva vnitra nebo lázně,“ konstatovala 
Peake.  Nenavrhuje prý plošné škrty, ale cílené 
úspory. „Jde o ořezání tuku ze státní správy,“ 
sdělila. Jednou z variant zeštíhlování je i slou-
čení Energetického regulačního úřadu, Českého 
telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání. 
Soubor úsporných návrhů počítá například také 
s centralizací IT systémů. Všechny resorty by se 
měly podle Peake zbavit svých nekompatibil-
ních sítí a vzít si za příklad ministerstvo práce 
a sociálních věcí, které tak již učinilo. 
Vicepremiérka zdůraznila, že se nyní k materi-
álu uskuteční ještě koaliční jednání, stejně jako 
jednání na vládě i na poradě ekonomických 
ministrů. O balíku návrhů, na jejichž přípravě 
se podílela také NERV, má kabinet jednat ještě 
do konce září.
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