VÝZVA
Demonstrace dne 21. dubna 2012 v Praze.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Českomoravská konfederace odborových svazů spolu s více než desítkou občanských iniciativ vyhlásila
na den 21. dubna 2012 demonstraci proti současné politice vlády, a to zejména proti „účetním škrtům“
na výdajové stránce státního rozpočtu nejen na rok 2012, ale i ve střednědobém výhledu státního
rozpočtu pro roky 2013 – 2014. V případě realizace záměrů vlády dojde vlivem této politiky
k výraznému zhoršení životní úrovně nejširších vrstev obyvatel České republiky.
Pro připomenutí to, co již bylo zavedeno k dnešnímu dni, nebo je připraveno k realizaci:
a) Zdravotnictví:
 Zavedení vyšších poplatků za návštěvu u lékaře a za pobyt v nemocnici,
 zavedení plateb za vybrané zdravotnické úkony – např. „lepší materiál“ apod.,
 zvýšení spoluúčasti pacientů rozšířením skupiny léků bez předpisu za vyšší cenu,
 zavedení standardní a nadstandardní péče,
 výrazné snížení lůžkové kapacity v nemocnicích, výrazné snížení počtu nemocnic a tím
zhoršení dostupnosti pro pacienty, spolu se zavedením delší doby na dojezd rychlé
záchranné služby.
b) Sociální oblast:
 Zavedení dalšího pilíře důchodového připojištění, kdy bude umožněno vyvedení 3 % ze
stávajícího průběžného systému do soukromých penzijních fondů za podmínky platby
dalších 2 % nad stávající platby a tím prohloubení deficitu stávajícího systému,
 výrazné snížení valorizace důchodů oproti stávajícímu systému,
 redukce státní sociální podpory, nepojistných sociálních dávek a dávek
v nezaměstnanosti,
 potrestání těch, kteří dají výpověď ze zaměstnání (dá se přirovnat k návratu před rok
1848 – zrušení nevolnictví) snížením dávek v nezaměstnanosti, zavedením povinnosti
vykonávat veřejně prospěšné práce – vede ke zvýšení „šikany“ a zneužívání práce
přesčas ze strany zaměstnavatelů.
c) Zaměstnanci ve státní správě:
 Od 1.1.2011 snížení objemu mzdových prostředků o 10 %,
 zavedení platového rozpětí a smluvních platů (nařízení vlády), čímž došlo
k znehodnocení a zásadní „devalvaci“ dosavadního systému,
 snížení tvorby FKSP na 1 %,
 plošné snižování počtu zaměstnanců bez ohledu na objem zpracovávané agendy,
 zahájení „privatizace“ veřejných služeb, pronikání soukromého sektoru do této oblasti
(příkladem jsou agentury na zprostředkování práce, které by měly nahradit v této
činnosti úřady práce), přičemž náklady na tuto oblast budou řádově vyšší a „kompenzace
zvýšených nákladů“ bude formou vyšší „spoluúčasti“ klientů.
d) Daňová oblast:
 Zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % a další úvaha o sjednocení DPH na 19 % i
více, což představuje razantní zvýšení nákladů na bydlení, potraviny, dopravu a další
oblasti, které mají bezprostřední negativní dopad zejména na nízko a středně příjmové
skupiny obyvatel,
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 neochota vládní koalice na jakýkoliv zásah do přímých daní (daně právnických osob,
„nemravné“ paušály osob samostatně výdělečně činných),
 „zastropování“ výše odvodů na pojistné (zdravotní a sociální) čtyřnásobkem průměrného
příjmu, tzn. nejbohatší skupina obyvatel platí nižší daně než drtivá většina obyvatel.
Uvedený výčet kroků „vlády rozpočtové odpovědnosti“ je pouze demonstrativní, mohli bychom zde
jmenovat další opatření na snížení schodku státního rozpočtu, potažmo rozpočtů veřejných.
To jsme se zde ani nezmínili o boji proti korupci, který si tato vládní koalice vytkla jako jeden
z hlavních cílů ve svém programovém prohlášení. Tento cíl do dnešního dne zůstal pouze na papíře a
současný vývoj ve společnosti a dokonce i v samotné vládní koalici nenasvědčuje o žádném pokroku,
spíše naopak.
To není cílem této informace. S řadou materiálů, které dokreslují velmi podrobně celou situaci, jste se
mohli seznámit jak v předcházejících číslech časopisu NOS nebo na web stránkách našeho Odborového
svazu nebo Českomoravské konfederace odborových svazů.
Poslední jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita) skončilo odchodem zástupců odborů
z tohoto jednání. Tento odchod nebyl plánován dopředu, jak se na následující tiskové konferenci snažil
argumentovat pan premiér. Skutečným důvodem k odchodu z jednání byla ta skutečnost, že zástupci
vlády odmítli jakoukoliv diskusi nad oblastí vázání finančních zdrojů ve státním rozpočtu pro rok 2012
a diskusi nad střednědobým výhledem státního rozpočtu na roky 2013 – 2014. Pouze „stafáž“
představitelů odborů nad chystanými kroky vlády nebyla možná, už jenom z toho důvodu, aby vládní
koalice mohla (tak, jako v minulosti mnohokrát) konstatovat, že s odbory bylo jednáno.
Na základě tohoto vývoje se rozhodla ČMKOS vyhlásit celostátní demonstraci na citované datum a to
poprvé společně s občanskou veřejností, reprezentovanou občanskými iniciativami. Nespokojenost
obyvatel České republiky s „bezohlednými a asociálními“ kroky této vlády je stále intenzivnější.
Touto demonstrací a „týdnem protestů“, který demonstraci předchází (od 16.4. do 20.4.2012) by měly
být zahájeny i následné protesty proti současné politice, a to všemi dostupnými formami protestů,
které má občanská veřejnost, včetně odborů, v demokratické společnosti k dispozici, tzn. stávky
nevyjímaje.
Nelze nikoho nutit, aby se jakékoliv akce zúčastnil. Je to na osobním přesvědčení každého z nás, jak
vnímá současnou situaci, její vývoj a perspektivu do budoucnosti. Je třeba si uvědomit, že v současné
době se nejedná o nějaká dočasná opatření, která může po parlamentních volbách nová vládní koalice
nebo vítězná strana „mávnutím proutku“ zvrátit a zásadně změnit. Zde je nastartován trend, který má za
cíl zásadním způsobem změnit sociální a společenské postavení podstatné většiny obyvatel České
republiky, a to nejen důchodcům, současné generaci zaměstnanců, ale co je nejhorší i nastupující
generaci na dlouhou řadu let do budoucna. Pokud by měly být plánované kroky současné vládní koalice
realizovány v plném rozsahu, jakákoliv budoucí vláda bude velmi obtížně hledat cesty alespoň ke
korekcím nastaveného systému.

Komu není lhostejný tento stav, měl by dát svůj názor najevo účastí na demonstraci 21. dubna
2012 v Praze. Zveme Vás všechny na tuto akci.
Organizační pokyny byly a další budou zveřejňovány postupně tak, jak je budeme mít k dispozici.

Ing. Jan Rovenský
předseda

Pavel Bednář
1. místopředseda
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Petr Vydra
2. místopředseda

