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pprroottii  vvllááddnníímm  rreeffoorrmmáámm  aa  šškkrrttůůmm  

 

Celonárodní protest proti zvyšování DPH, důchodové reformě, nižšímu růstu důchodů 

a dalším vládním škrtům chystají odbory na sobotu 21. dubna na pražské Václavské 

náměstí. Pokusí se přitom sjednotit všechny občanské iniciativy protestující proti vládě a 

jejím reformám a postavit se do jejich čela. Nevylučují ani stávky či další akce. Po poradě 

vedení odborových svazů to dnes na mimořádném brífinku řekl novinářům předseda 

Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil. 

Navrhovaná opatření jako zvýšení daně z přidané hodnoty, zpomalení růstu penzí či 

propouštění zaměstnanců ve veřejných službách ČMKOS odmítá. Do stávkové pohotovosti už 

v pátek vstoupily školské odbory. Podle Zavadila centrála dnes zřídila koordinační výbor, 

který osloví předáky další odborové centrály jako je Asociace samostatných odborů i aktivisty 

z protestujících občanských iniciativ. Domluvit se s nimi chce na společném postupu. 

Výsledkem by měla být dubnová demonstrace na Václavském náměstí. 

"Vláda by měla okamžitě zastavit asociální reformy, nebo podat demisi," řekl 

novinářům předseda Zavadil a vyzval občany k celonárodnímu odporu proti vládě. "Chceme 

se postavit do čela všech občanských iniciativ, které protestují proti vládním reformám," řekl 

Zavadil. Týká se to například organizací, jako je ProAlt či Holešovská výzva, která minulý 

týden do ulic velkých českých měst dostala tisíce lidí. Se zástupci občanských iniciativ budou 

odbory jednat o společné akci. 

"To, co vyvolala Holešovská výzva, není možné bagatelizovat," prohlásil předseda 

Zavadil. Zdůraznil přitom, že odbory nejsou proti demokracii. 

Odbory kritizují chystaná vládní opatření, která mají vést k dalšímu zvýšení DPH, k 

omezení valorizace důchodů, a škrty, které povedou k propouštění zaměstnanců ve veřejných 

službách. Reformy jsou nutné, uznávají odbory, ale nemohou podle nich vypadat tak, jak je 

připravuje vláda, na úkor obyčejných lidí. Svůj vlastní protest proti omezování zdravotní 

péče a hrozícím rušení ambulancí a nemocnic už dříve, na 27. březen, do Prahy svolaly 

zdravotnické odbory a školské vyhlásily před pár dny stávkovou pohotovost. Vládní 

úspory by totiž podle nich každého zaměstnance ve školství připravily od dubna do konce 

letošního roku o 1200 korun. 

Odbory v ČMKOS jsou přesvědčeny, že místo škrtů by měla Nečasova vláda 

stabilizovat schodek rozpočtu na současné výši, vzdát se současné podoby penzijní reformy, 

která odvede část peněz odváděných na důchody do soukromých pojišťoven, a hledat jiné 

zdroje příjmů. 

Poslední velký protest na Václavském náměstí uspořádaly odbory loni v květnu. 

Tehdy na demonstraci proti vládním reformám dorazilo přes 50 000 lidí. O tři týdny později 

se pak konala stávka v dopravě. 
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