TISKOVÁ ZPRÁVA

PODNIKATELÉ: chceme Němcovou předsedkyní vlády



80 % oslovených podnikatelů si přeje, aby byla Němcová premiérkou
Oceňují především to, že není zapojená do žádné kauzy

Praha; 20. 6. 2013 – Většina živnostníků a malých a středních podnikatelů si přeje, aby byla
předsedkyní vlády jmenována Miroslava Němcová (ODS). Tu v minulých dnech navrhla ODS jako
nástupkyni současného premiéra Petra Nečase, který v pondělí podal demisi kvůli aféře Nagyová.
Názory podnikatelů na politickou situaci zjišťovala společnost Službomat.cz, která je
provozovatelem stejnojmenného nabídkového portálu.
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Společnost Službomat.cz zjišťovala názor podnikatelů
registrovaných na portále Službomat.cz, zda si přejí
jmenování Miroslavy Němcové předsedkyní vlády a co
na ní nejvíce oceňují. Z oslovených podnikatelů
vyjádřilo Němcové podporu 80 %. „Podnikatelé oceňují
především to, že Němcová doposud není zapojena do
žádné z korupčních kauz. Oceňují také její dlouholeté
zkušenosti a velmi vybrané chování, kterým
reprezentuje Českou republiku,“ říká ředitel
společnosti Službomat.cz Vojtěch Lambert.

„Většina podnikatelů si přeje, aby Němcová udržela vládu až do řádných voleb. Mezi její nejdůležitější
úkoly pak podle podnikatelů patří dokončení prováděných reforem, snižování státního dluhu a boj
proti korupci. Nejvíce ale podnikatelé doufají v to, že se Němcové podaří uklidnit politickou situaci,“
doplňuje Vojtěch Lambert.
###
Více informací poskytne:
Václav Pláteník
Tiskový mluvčí
Tel.: 234 321 281
E‐mail: platenik@sluzbomat.cz

O Službomat.cz
Službomat.cz s podtitulem „můj svět služeb“ je webový portál sdružující poskytovatele všech
dostupných služeb na území České republiky. Poskytovatelům služeb nabízí vlastní firemní profil
s širokým využitím a stálou marketingovou podporu pro získávání nových zákazníků. Registrace je
zdarma, firmy neplatí žádné paušální poplatky. Koncový zákazník najde srozumitelně na jednom
místě veškeré informace a hodnocení pro výběr a rozhodnutí o objednání požadované služby.
Zákazníci již nemusejí hledat různé služby na různých místech internetu, stačí navštívit Službomat.cz.
Kromě webu funguje také na telefonu 841 100 300 za cenu volání jako v rodině. www.sluzbomat.cz

