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O autorovi „Bilionového plánu“

Ing. VĚSLAV MICHALIK, CSc. 
Věslav Michalik je vizionářem i hybnou silou v jedné osobě. 
Patří k  nejúspěšnějším starostům u  nás, vede Dolní Bře-
žany už od roku 2004. Byl také nominován za hnutí STAN 
do vládního týmu koalice na funkci ministra financí. Jeho 

cesta v politice však nebyla nikdy dlážděna touhou po moci, ale spíše po změnách. Mnohými 
je označován za vzor moderního politika, jehož uvažování míří k udržitelné kvalitě života 
v budoucnu. Právě proměna Dolních Břežan je nejlepší vizitkou jeho práce.
Narodil se v  Českém Těšíně. Vystudoval Fakultu jadernou a  fyzikálně inženýrskou na ČVUT 
v Praze, v roce 1992 získal titul CSc. v oboru jaderná a subjaderná fyzika. V letech 1986–1994 
pracoval v Akademii věd, publikoval desítky odborných článku v mezinárodních vědeckých ča-
sopisech. A v letech 1995–2006 působil v různých manažerských funkcích v zahraničních ban-
kách. Od roku 2004 je starostou Dolních Břežan a od roku 2020 také náměstkem středočeské 
hejtmanky pro oblast financí.

ÚVOD
Česká ekonomika potřebuje oživit. Vláda utrácí tolik, že výkon našeho hospodářství nestačí 
na dostatečné příjmy při stávající výši zdanění. Proto vláda dramaticky zvýšila rychlost za-
dlužování, ročně si půjčuje desetinásobek toho, co si půjčovaly dřívější vlády. Život na dluh 
nemůže trvat věčně, půjčené peníze neinvestujeme do budoucnosti a růstu, ale projídáme. 
Rostoucí dluhy znamenají větší výdaje na úroky v budoucnosti a tudíž nižší budoucí výdaje 
na užitečné věci. Rostoucí dluh bude rovněž podtrhávat budoucí prosperitu Česka. Podle 
údajů Evropské rady a dat ministerstva financí je nyní česká ekonomika jednou z nejpoma-
lejších v  Evropě. Pokud chceme konsolidovat veřejné finance a  významně při tom využít 
růstu ekonomiky pro navýšení příjmů státního rozpočtu, musí společnost do budoucnosti 
investovat.
Máme plán, jak české hospodářství po covidu nastartovat a zahájit druhou transformaci české 
ekonomiky. Transformaci od montovny k mozkovně, od levné práce k přidané hodnotě, od sub-
dodavatelů k finalistům. Součástí tohoto plánu jsou investice do vědy a výzkumu (2,5 % HDP, 
z toho ⅓ stát), do vzdělání (6 % HDP z toho 15 % soukromý sektor) a do infrastruktury (veřejný 
i soukromý sektor). A právě investice do infrastruktury jsme pojmenovali  Bilion pro budoucnost. 
Bilion pro budoucnost reaguje na celosvětové megatrendy, které nás bezprostředně ovlivňují. 
Jsou to nové technologie (nanotechnologie, biotechnologie, genetika, robotizace, 5G sítě, digita-
lizace, 3D tisk apod.), změny v energetice a cirkulární ekonomika, urbanizace, stárnutí populace 
a bezemisní ekonomika. 
Proto chceme soukromé i veřejné zdroje nasměrovat do robotizace, digitalizace, školství, vý-
stavby bytů, zdravotnictví a bezemisní mobility.
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INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ
V České republice chybí dostatek kvalifikovaných lidí, kteří by v nových oborech pracovali.
Proto chcem opravdu výrazně investovat do vzdělání. Chceme, aby celkové výdaje na vzdě-
lání činily 6 % HDP (5 % z veřejných zdrojů). Právě tyto investice míří do budoucna. Podpora 
vzdělávání je základním předpokladem pro transformaci naší ekonomiky a rozvoj podnikání 
v České republice. Kvalitní výuka potřebuje dobré zázemí. Proto chceme investovat 

5 miliard   na vybudování dostatečné kapacity základních škol v rychle se rozvíjejících re-
gionech

20 miliard   na investice do vybavení a zázemí středních škol, zejména škol technického 
zaměření

20 miliard   na dostavbu mateřských škol, abychom umožnili rodičům pečujícím o malé děti 
zapojit se do transformace ekonomiky

INVESTICE DO ROBOTIZACE
Asi jste si všimli, že během pandemie covidu se vše kolem nás mnohem více automatizo-
valo a digitalizovalo. Tenhle trend je nutné podpořit, protože podle dat OECD se ukazuje, 
že země s robotizovaným průmyslem vykazují vyšší produktivitu práce a nižší nezaměst-
nanost. Současně s tím také mnohem rychleji lidem rostou jejich mzdy.  
V robotizaci našeho průmyslu chceme dohnat Německo či Japonsko. To znamená, že český 
průmysl bude mít k dispozici jednoho robota na méně než 30 obyvatel. Ukončíme tím desetiletí 
levné práce i dovážení agenturních pracovníků a výrazně tím urychlíme transformaci naší eko-
nomiky. Nesmíme si nechat ujet vlak. V minulosti byla naše země tahounem technologických 
trendů. Nyní před námi tato výzva stojí znovu a máme šanci ukázat světu, že i my Češi můžeme 
mít silné slovo  ve světovém  technologickém vývoji. Firmy k těmto investicím budeme motivo-
vat zrychlenými odpisy.

300 miliard   na instalaci cca 200.000 robotů do českého průmyslu
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INVESTICE DO DIGITALIZACE
S  investicí zhruba 30 miliard  korun během pěti let chceme vybudovat pokrytí 5G sítí 
pro sedm milionů lidí a zvýšit počet optických přípojek nejen v domácnostech, ale zejména 
v malých a středních podnicích o celý jeden milion. Půjde o investice soukromého sektoru. 
Stát má totiž nástroje, jak může firmy chytře motivovat, aby kvalitu života v České republi-
ce pomáhaly zvyšovat. Třeba i zrychlenými odpisy. A chytrý stát může digitalizaci šikovně 
urychlit. Proč se jim to vyplatí? Protože pak firmy mohou snáze digitalizovat, čímž se značně 
zefektivní jejich provoz i výroba.
Vysokorychlostní připojení bude znamenat také navýšení možností pohodlnější práce z domo-
va. Dostanete se snáze k pracovním dokumentům a všem možným on-line produktům. Český 
venkov i ve 21. století stále trpí špatným internetovým připojením. Přitom taková investice může 
zvýšit kvalitu života nejen domácnostem, ale také produktivitu firmám a institucím. Život v di-
gitalizovaném státě, kde je vše na dosah ruky, je  lepší a efektivnější. Tyto investice šetří čas 
i peníze.
Obrovský potenciál je také v digitalizaci veřejné správy. Například Estonsko tímto způsobem ušet-
řilo 2 % HDP, v České republice by tak mohlo jít až o 100 miliard korun, které lze do budoucna ušetřit 
přechodem od papíru k počítači. 

INVESTICE DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Větší investice si vyžádá dopravní infrastruktura. Doprava a mobilita jsou krví hospodář-
ství. Přesto jsou v naší zemi dlouhodobě zanedbávané. Proto chceme investovat do rozvoje 
železniční sítě a připravit budování vysokorychlostních tratí. Klíčová je také dostavba stále 
chybějící páteřní sítě dálnic. I po desetiletích slibů politiků nám chybí postavit zhruba 600 
km dálnic. Přitom právě pro naši strategickou polohu, v srdci Evropy, je špičková dopravní 
síť předpokladem pro posílení české ekonomiky. 
Celosvětovým trendem je také elektromobilita. Bezemisní doprava se v  následujících letech 
bude rychle rozvíjet a tudíž poskytuje i možnosti zajímavých investic. Ať chceme nebo ne, tento 
technologický trend  nelze ignorovat. Právě v těchto chvílích stojíme před rozhodnutím, zda bu-
deme na tyto změny dostatečně připraveni, a nebo budeme za deset, dvacet let bolestivě litovat, 
že jsme zaspali vývoj doby. Naši západní sousedé v Evropě se již rozhodli a do elektromobility 
značně investují a chtějí být technologickým lídry. Je potřeba, aby český průmysl celou situaci 
reflektoval nejen jako hrozbu, ale především jako příležitost pro nové výrobky a trhy. 
V Česku je potřeba vybudovat asi 80 tisíc nabíjecích stojanů. Stát může pomoci s financováním 
přes Národní rozvojovou banku.

120 miliard   do rozvoje železniční sítě v České republice

120 miliard   na dostavbu chybějících 600 km českých dálnic

35 miliard   na stavbu 80 tisíc nabíjecích stojanů pro elektromobily 
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INVESTICE DO BYDLENÍ
Výstavba bytů je další oblastí, kde je obrovský potenciál pro investice. Veřejné i soukromé. 
Poptávka násobně převyšující nabídku stojí za stále rostoucí cenou bydlení. Mnoho lidí si 
vlastní bydlení nemůže dovolit. A nedostupnost bydlení pro mladé rodiny i lidi v seniorním 
věku se stává jedním z největších problémů v České republice. Jde o  to, že potřebujeme 
dostatečnou nabídku nájemních bytů za přijatelné nájemné. Náš plán počítá s  výstavbou 
zhruba 100 tisíc nových bytů. Tím alespoň částečně vyrovnáme obrovský převis poptávky 
nad nabídkou, který v současnosti žene ceny bydlení tak dramaticky nahoru. Není mnoho 
cest, jak jednoduše vrátit lidem naději, že si seženou finančně dostupné bydlení v místě, kde 
potřebují. Pokud se podaří nastavit spolupráci státu, samospráv a soukromého sektoru na 
vhodném řešení, můžeme se z krize bydlení dostat i poměrně rychle. 

Jak situaci řešit? 
Pomoci by mohla Národní rozvojová banka, která by financovala projekty půjčkami s dlouhou 
dobou splatnosti a rozumným úrokem. Dlouhou dobou myslím až 40 let. S takovým financová-
ním a digitalizovaným stavebním řízením se dá poměrně rychle postavit sto tisíc bytů. 
Pokud budou mít developeři, města i obce jistotu, že mohou mít vhodný typ nemovitostního finan-
cování, budou moci pronajímat byty levněji. Nebudou potřebovat nastavit návratnost investice na 
10 let, ale díky podmínkám půjček na mnohem delší dobu. To samozřejmě sníží cenu nájmů.

200 miliard   na investice do cca 100 tisíc nových bytů (ze 2/3 jde o investice soukromého 
sektoru)

INVESTICE DO ZDRAVOTNICTVÍ 
A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Další oblastí, kde jsou důležité investice státu, jsou zdravotní a sociální služby. Řada nemocnic 
je ve špatném stavu, potřebují modernizaci. Nezapomínáme ani na to, že počet osob vyžadují-
cích služby dlouhodobé sociálně-zdravotní péče rychle roste. 
Klademe důraz na terénní a ambulantní péči, kterou chceme ve všech regionech maximálně posílit, 
ruku v ruce s podporou rodinných pečujících. Současně víme, že narůstá potřeba míst v domovech 
se zvláštním režimem (např. kvůli Alzheimerově chorobě), a že se vzhledem k demografické situ-
aci musíme vyrovnat i s předpokládaným zvýšením poptávky po místech v domovech pro seniory. 
Zde je zásadní, aby lidé, kteří potřebují cenově dostupné bezbariérové bydlení nebo se obávají 
osamělosti, měli možnost přestěhování do malých bytů s dostupnými službami nebo do zařízení 
komunitního typu.

90 miliard   na modernizaci sítě nemocnic

60 miliard   na doplnění kapacit v péči o seniory
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ODKUD NA TO VEZMEME PENÍZE?
A to všechno nemusí platit stát. Stát není nejlepším investorem. Má smysl, aby fi-
nancoval jen to, co by nefinancoval soukromý sektor, tedy především školky, školy, 
částečně zdravotní a sociální služby, dopravní infrastrukturu. Naopak robotizaci, 
digitalizaci, infrastrukturu pro bezemisní mobilitu, část bytové výstavby, to vše 
lze zainvestovat ze soukromých zdrojů, pokud bude mít privátní kapitál dostateč-
nou motivaci to udělat. Motivaci spatřujeme v několika nástrojích. Mezi ně patří 
zrychlené odpisy na vybrané druhy investic, daňové výhody spojené s reinvestice-
mi namísto distribuce dividend a finanční nástroje Národní rozvojové banky (úvěry 
s velmi dlouhou splatností, záruky apod.). K  tomu je ještě potřeba vzít v úvahu,  
že stát bude mít k dispozici nebývalý objem zdrojů z EU.

Prezentace „Bilionový plán pro budoucnost  
České republiky" 



VRAŤME 
ZEMI  
BUDOUCNOST

Celý program naleznete na  

www.piratiastarostove.cz

https://www.piratiastarostove.cz/program/
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