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Vážený pane předsedo,
vážené kolegyně, vážení kolegové.

Ještě jednou mně dovolte, abych Vás pozdravil a přivítal na dnešním
sněmu, který jsme svolali proto, abychom zrekapitulovali a zaujali
postoj k některým důležitým vnitropolitickým otázkám, které
intenzivně pulsují naší zemí.
A také proto, abychom se společně poradili, jak navrátit značce
občanských demokratů její důvěryhodnost u české veřejnosti, což je
našim mimořádně důležitým cílem.
Rovněž je našim úkolem projednat několik technických či spíše
provozně-ekonomických záležitostí, které mají vliv na vnitřní chod a
fungování strany v regionu.
Občanská demokratická strana má v současném volebním období již
tři roky vládní zodpovědnosti za sebou.
Tato role je nesmírně svazující a zároveň obtížná.
Když k tomu přidáme topolánkovu éru, tak občanští demokraté
vládnou v naší zemi již bezmála sedm let.
Významným milníkem je rovněž fakt, že bývalý prezident a zakladatel
ODS Václav Klaus, opustil prezidentský úřad teprve před několika
málo dny …
Dovolte mi, abych se pár poznámkami vrátil ještě k nedávné
presidentské volbě, která pro občanské demokraty dopadla, dovolím si
říct fiaskem.
Volba velké části občanů byla směrem k ODS negativní, a to
s ohledem i na dlouhou dobu, kdy jsme podle vnímání občanů ovládali
Strakovu akademie i Hrad.

Presidentské volby navíc výrazným způsobem ovlivnily aktuální
rozložení sil na pravici.
Již v několika po sobě jdoucích výzkumech se potvrdilo posilování
voličské přízně u TOP 09, přičemž stoupl její náskok před ODS, která
naopak zaznamenala od presidentské volby pokles preferencí
významně vyšší, než činí statistická chyba.
Pro ODS tak vznikl další těžký úkol, jak získat svou pozici na pravici
zpět.
Považuji za důležité si zároveň uvědomit, že stopy našeho vládnutí,
jak ze Strakovy akademie, tak i v nepřímé linii z Hradu jsou
hmatatelné, zkušenosti a dojmy jsou u české veřejnosti vnímány
intenzivně, přičemž téměř vše je mediálně prezentováno v negativním
světle….
Se všemi těmito východisky musíme počítat, abychom správně
zformovali teze pro definici strategie ODS pro supervolební rok 2014.
Dovolte mi, abych Vám v této souvislosti sdělil několik praktických
postřehů.
Vnímání ODS bylo v letech 2005 a 2006 charakterizováno
především pozitivními atributy jako je: prosperita, odbornost,
bohatství, ekonomika, svoboda, příležitost.
V té době již bohužel začal posilovat i jeden negativní atribut, který
ODS dlouhodobě pronásleduje, a tím je atribut „arogance“.
Ztráta pozitivních atributů vytvářejících celkovou image ODS je
k dnešnímu dni dle mého názoru mimořádně vysoká.
Očima volebních výsledků a statistik či chcete-li podle klesajícího
počtu našich voličů, k ní dochází již od roku 2007.
Špatná image ODS nás dělá nedůvěryhodnými a voliči nás podezírají
z postranních úmyslů i v případech, kdy konáme ryze pozitivně.

Proto si myslím, že by bylo nesprávné a zároveň neúčinné vytvářet
populistické nabídky voličům ad hoc.
Naopak bude potřebné připravit ODS na dlouhodobý proces získávání
ztracené důvěry.
To se jistě neobejde bez zpětného obnovení alespoň některých
z původně jmenovaných pozitivních atributů.
Co proto dělat? To je velmi důležitá a zároveň složitá otázka, kterou
v poslední době často slýchám, bohužel ale mnoho smysluplných
řešení přitom nezaznamenávám …
Primárně by se ODS měla snažit prezentovat svoji odbornost při
promyšleném řešení složité ekonomické situace České republiky
v celoevropském kontextu a především by měla neúnavně vystupovat
jako tvůrce příležitostí a ochránce svobod.
Například se obávám, a myslím oprávněně, že se můžeme brzy dočkat
pokusů o omezování svobody slova, realizované třeba formou tlaku na
veřejnoprávní média ze strany levice …
Jako jeden z nástrojů prezentace naší ekonomické odbornosti - a
dosažených úspěchů na tomto poli - nám může posloužit publikace
vybraných veličin, jejichž vývoj je pro Českou republiku ve srovnání
s jinými evropskými zeměmi nadstandardně pozitivní.
Doporučuji sestavit žebříčky pořadí států Evropské Unie podle
vybraných kriterií podobně jako ve sportu.
Pro každou veličinu by byl jednak sestaven žebříček v době nástupu
této vlády, tj. pro rok 2010 a jednak na základě posledních aktuálních
statistických údajů.
Vyhodnoceny by pak byly posuny směrem nahoru i dolů ve srovnání
obou žebříčků.
Výsledkem by měla být tabulka ukazující převažující posun ČR
vzhůru ve většině srovnání v letech 2010-2013.

Připomenu jen, že výsledky jakékoli soutěže či srovnání - na rozdíl od
suchých statistických dat - média ráda prezentují a veřejnost tyto věci
zajímají.
Navíc srovnávání či soutěžení mezi zeměmi dokáže podporovat
pozitivní vlastenectví.
Do srovnávacích žebříčků by mohly být použity některé z těchto
veličin:
Rating a úrokové sazby za státní dluhopisy
Počet obyvatel ohrožených chudobou
Státní (veřejný) dluh na obyvatele
Úspory na obyvatele
Míra nezaměstnanosti
Složená daňová kvóta pro zaměstnance
Ukazatel stability českých bank (např. rezervy českých bank na
počet obyvatel)
Saldo zahraničního obchodu na obyvatele
HDP na obyvatele…popř. jiné zajímavé statistické údaje
Další zásadní otázkou je, jaké voličské skupiny by se měla ODS snažit
oslovovat především.
Očekávám, že se budeme obracet zejména na přirozené a tradiční
cílové skupiny ODS, kterými jsou živnostníci, osoby samostatně
výdělečně činné, vzdělaní či mladí tvořiví lidé…
Tímto směrem již naštěstí ODS vykročila.
V programové „Agendě 2014“ je na tyto cílové skupiny kladen
důraz.
Doporučuji a věřím, že podrobné rozpracování programových priorit
pro roky 2013 a 2014 bude směřovat ke složení celkového obrazu
ODS jako strany s vysokým odborným zázemím, která jako jediná
dokáže účinně vytvářet příležitosti pro aktivní občany a chránit
svobody všech.

S ohledem na krátký čas, který nám zbývá do příštích voleb, bych
doporučil vybrat z této agendy pouze několik málo věci jako prioritní
cíle, které budeme nejenom trvale opakovat, ale také je dokážeme
naplnit a následně tyto konkrétní výsledky naší práce prezentovat, či
chcete-li dobře je prodat.
Mezi takové prioritní cíle bych doporučil zařadit zrychlené
daňové odpisy pro podnikatele, povinnost Úřadu pro
hospodářskou soutěž rozhodovat nejpozději do 60-ti dnů o
každém jednotlivém podání, daňově zvýhodnit firmy, které
umožní studentům získat zkušenosti přímo v praxi či systém
rozdělení dotací do rozpočtů měst a obcí z fondů EU po roce
2014.
Taktéž bych do našich prioritních cílů zařadil enviromentální
agendu na základě které by mělo dojít k výraznému snížení
byrokratické zátěže v rámci územních a stavebně správních
řízení.
Věnujme se především řešením toho, co lidi potřebují, jejich
každodenním starostem, dělejme normální práci pro naše občany.
To bude ta nejsprávnější agenda občanských demokratů, to bude také
ta nejúčinnější pomoc pro komunální představitele, kteří budou chtít
v příštím roce v barvách ODS uhájit své, a tedy i naše postavení na
jednotlivých radnicích.
Doporučuji rovněž, méně času věnovat sami sobě.
Jsem přesvědčen, že sebemrskačská politika, kterou intenzivně
slýcháme v posledních týdnech a měsících uvnitř ODS nám, ale ani
České republice vůbec nic nepřinese.
A nyní ještě pár pragmatických poznámek z vnitřního života
fungování naší strany:
Nacházíme se v polovině volebního mandátu současné Regionální
rady, a proto pár statistických údajů jistě nebude na škodu.
Doposud se konalo 10 regionální rad.

I když bylo zřízeno 8 regionálních odborných komisí, proběhlo pouze
10 setkání těchto komisí, tzn. většina z nich se sešla pouze jednou a
nenaplnila se tak naše původní očekávání.
Byly zřízeny především za účelem získávání odborných stanovisek a
informací pro tvorbu volebních programů a vůbec k celkovému
směřování politiky ODS.
Nutno ovšem podotknout, že „stagnace“ těchto regionálních komisí
jde ruku v ruce i s nízkou mírou aktivity celorepublikových odborných
komisí.
Dále v minulém roce v průběhu volební kampaně se regionální
volební štáb sešel celkem 10x.
Za poslední rok jsme v našem regionu přivítali několik vrcholných
stranických politiků.
Několikrát pana premiéra a předsedu ODS Petra Nečase, dále pak
pány ministry Chalupu, Kubu, Kocourka, Pospíšila, Stanjuru či
Bendla, kandidáty na prezidenta Sobotku a Tošenovského či
Europoslance Vlasáka.
Lze konstatovat, že naši vrcholní straničtí politici navštěvovali
zlínský region poměrně často.
V průběhu celého minulého roku jsme začali pilotně vydávat občasník
„Regionovinky“ a jejich deset vydání jistě přispělo ke zlepšení
vnitrostranické komunikace.
Zkrátka energie vydaná na vnitrostranický život byla mnohem
intenzivnější, než v minulých letech.

Za poslední rok jsme prošli i dvěma novými prvky v životě ODS.
Byly zorganizovány historicky první primárky související
s prezidentskou volbou, které se skládaly ze čtyř volebních
shromáždění v jednotlivých oblastech a z celkem osmi volebních dnů.

Další spíše vynucenou novinkou se v důsledku našich špatných
volebních výsledků a z toho plynoucí mnohem nižší státní příspěvek
za získané mandáty, je reorganizace manažerské sítě jak v našem
regionu, tak i v celé struktuře ODS.
Především z ekonomických důvodů a na základě rozhodnutí
Výkonné rady jsme museli náš tým zúžit z pěti manažerů na tři.
Účinnost této organizační změny nastane k datu 1. 5. 2013.
Dovolte mi, abych v této souvislosti veřejně poděkoval za dobře
odvedenou práci našim odcházejícím manažerkám paní Železníkové,
která pro naše barvy pracovala po dobu více než 6ti let a paní
Barcuchové.
Zároveň jim oběma přeji mnoho úspěchu v dalším osobním i
profesním životě.
K 31. březnu loňského roku - po zaplacení členských příspěvků, byl
počet našich členů 1.001.
Tento počet nám umožnil zisk dvou míst ve Výkonné radě, a to jako
jedinému z malých regionů.
Také jsme se stali regionem s nejmenším odlivem členské základny.
Jistě Vás zajímá, jak jsme na tom dnes, tj. k aktuálnímu datu
31.března 2013.
Podle předběžných údajů o naší členské základně, které se mohou
ještě trochu pohnout, máme v současné době 825 členů, což činí
pokles o 17,6 %.
Oblastní sdružení v Hradišti přišlo o 34 členů a to z počtu členů 259
kleslo na 225, což činí pokles o 13,2 %.
Vsetínu poklesla členská základna z 234 členů na 183 členů, což činí
51 členů a pokles o 21,8 %.
Oblasti Kroměříž odešlo 30 členů, z původních 195 jich zůstalo 165,
což činí pokles ve výši 15,4 %.

Oblastní sdružení Zlín přišlo o 61 členů, což činí pokles ve výši 19,5
%, z původních 313 členů zůstalo 252 členů.

PŘEHLEDNÁ TABULKA:

Sdružení
OS
Kroměříž
OS Uherské
Hradiště
OS Vsetín
OS Zlín
RS Zlínský
kraj

Počet Počet členů Počet členů
%
Rozdíl
MS k 31.3.2012 k 31.3.2013
poklesu
8

195

165

30

15,4%

23
16
22

259
234
313

225
183
252

34
51
61

13,2%
21,8%
19,5%

69

1 001

825

176

17,6%

Samozřejmě každý můžeme hodnotit pohyb, který v počtu členstva v
ODS nastal zcela rozdílně.
Někdo může trvat na vyjádření, že se nic neděje - důležitá je pro něj
kvalita členské základny, nikoliv její kvantita…, jasně - každý názor
dobrý - ale já se na to dívám i s trochu zvednutým obočím a říkám
„pozor“!!!, tento trend o něčem svědčí,
nebagatelizujme takovou informaci…, ať se taková informace stane
pro nás spíše inspirací pro další společnou práci.

Vážení delegáti, samozřejmě jsem mohl svoji zprávu rozvinout
v mnohých dalších otázkách, či ji obohatit osobitými komentáři.

Nemyslím si však, že by to bylo potřebné a účelné.
Známe se navzájem poměrně dlouho, máme za sebou viditelné stopy a
mnohé názory a postoje byly vyřčeny již v minulosti.
Přesto bych si dovolil v závěru mé zprávy ještě trochu filozofie…
Dnešní společenské uspořádání umožňuje každému z nás se zapojit do
veřejných záležitostí.
Kdo se jich účastnit nechce a nechává věci tzv. „běžet“ vedle sebe
jako něco, co se ho netýká, neměl by být současnými poměry vůbec
zklamaný!
Ano jsou i lidé otrávení z politiky, ale obávám se, že ti jsou mnohdy
zahořklí i ve svém osobním životě.
Proto jsem i skeptický vůči stále opakovaným zobecněním, že jsou
lidé zklamaní politikou.
Prostě žijeme tak jak umíme, jak chceme a jak žít i můžeme.
Naše svoboda a zodpovědné tvůrčí chování v tom sehrává
rozhodující roli.
Pojďme si to uvědomit pro časy současné i budoucí.
Není to přitom vůbec žádná nová situace.
Pro názornou ukázku a na úplný závěr mého vystoupení, jako důkaz,
že lidstvo neustále hledá v této oblasti jakýsi pomyslný pevný bod, či
spíše návod, vám chci citovat středověkého filozofa Niccola
Machiavelliho.

Tento muž napsal následující moudré a velmi poučné věty:

„Domnívám se, že největší dobro, které lze vykonat a které je
Bohu nejmilejší, je to, jež je konáno pro vlastní zemi.
Dobrá vláda nikdy nezávisí pouze na zákonech, ale na osobních
kvalitách těch, kteří vládnou.
Aparát vlády je vždycky podřízen vůli těch, kdo ten aparát
obsluhují. Nejdůležitějším prvkem vlády je metoda výběru
vůdců“.

Dámy a pánové, pane předsedo, děkuji Vám za pozornost.

Libor Lukáš
předseda RR RS ODS ZK

V Luhačovicích 6. dubna 2013

