
Ekonomické špičky se sjely v Pardubicích 

Zhruba 250 odborníků z řad starostů, podnikatelů, manažerů a ekonomů využilo ojedinělou 
příležitost a zúčastnilo se Ekonomického fóra Pardubického kraje 2004, které se s podtitulem 
Společný rozvojový program EU konalo ve středu 28. dubna 2004 v pardubickém výstavním 
centru Ideon. Fórum, které se na regionální úrovni v takto velkém rozsahu ještě nikdy 
nekonalo, organizovala pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje Michala Rabase, 
společnost Regionservis. 
Odborníci měli možnost vyslechnout si přednášky špiček české ekonomiky, mezi nimi 
například viceguvernéra České národní banky Oldřicha Dědka, externího poradce ministra 
financí Luďka Tesaře, ředitele Národního fondu Ministerstva financí ČR Jana Gregora a na 
fóru promluvil také místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Mirek Topolánek.  
Vicehejtman Pardubického kraje Michal Rabas ve svém úvodním projevu mimo jiné řekl, že 
fórum si klade za cíl najít odpověď na otázku, jak je na vstup České republiky do Evropské 
unie připraven z ekonomického pohledu Pardubický kraj. Sám pak konstatoval: „Náš kraj z 
ekonomického hlediska využil legislativní možnosti, čas i finanční zdroje k tomu, aby byly 
učiněny podstatné kroky k postupnému získávání zdrojů pro území a občany kraje. Žadateli a 
realizátory budou obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace a podobně. Vlastní 
prosazení a čerpání zdrojů bude proto proces, na kterém se musíme podílet společným dílem.“ 
S velmi zajímavým projevem přišel druhý muž českého senátu Mirek Topolánek, který 
humorně poznamenal, že vstup ČR do Evropské unie je nepochybně výhodnější než zůstat v 
RVHP. Některá jeho slova už ovšem tak optimistická nebyla: „Prostředí vytvářené dnes v 
České republice pro konkurenceschopnost podnikatelů vede ke snížení schopnosti českých 
firem uspět na společném trhu,“ řekl. „Firmy, které až teď pochopily, že je nutné se připravit 
na vstup do Evropské unie a spoléhaly se na pomoc státu, jsou už teď mrtvé.“ 
Velký aplaus přítomných sklidil za svojí poutavou přednášku poradce ministra financí Luděk 
Tesař. Ten ve vztahu ke krajům podrobil nelítostné kritice centrální úřady za to, že v oblasti 
financí dávají krajům velmi malý manévrovací prostor. 
„Přijely zhruba dvě třetiny starostů měst a obcí Pardubického kraje, je tady početné 
zastoupení podnikatelské sféry a jsou tady zástupci bankovní, pojišťovnické a investiční 
sféry,“ zhodnotil Michal Rabas průběh fóra. „Z tohoto pohledu si myslím, že tato akce splnila 
svůj účel.“ 
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