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ČLENSKÉ ODBOROVÉ SVAZY ČMKOS 
 
      V Praze, 4. 3. 2010 
 
Vážená paní předsedkyně, 
vážený pane předsedo, 
 
 dovolte, abych Vám jménem svým i jménem všech členů Koalice dopravních 
odborových svazů poděkoval za dosavadní podporu našich aktivit. 
 
 Současně děkuji všem Vašim základním organizacím i členům za stovky podpůrných 
stanovisek zasílaných písemně, elektronickou poštou nebo sms, za něž jsme z časových 
důvodů nestačili jednotlivě poděkovat. Vaší podpory si nesmírně vážíme a ještě jednou           
za ni děkuji. 
 

Po řadě jednání a pod hrozbou stávky vyhlášené na 1. 3. 2010 se podařilo zahájit 
legislativní proces vedoucí ke změně zákona o DPH. Vláda dne 25. 2. 2010 projednala, 
schválila a následně předložila Parlamentu ČR návrh novely zákona v souladu se závěry 
Plenární schůze RHSD ČR ze dne 2. 2. 2010.  Dne 3. 3. 2010 Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR ve stavu legislativní nouze návrh novely zákona schválila a postoupila           
jej Senátu ČR. Senát ČR zahájí svoji 16. schůzi dne 5. 3. 2010 od 9:30 hodin. 
 
 Chci Vás ujistit, že rozhodnutí Koalice dopravních odborových svazů o tom,           
že stávka v dopravě se dne 4. 3. 2010 neuskuteční, rozhodně neznamená, že bychom 
jakkoliv ustupovali od našich cílů nebo snižovali úsilí k jejich prosazení. Rozhodně to také 
není důsledek jakékoliv naší slabosti, nejednoty či nerozhodnosti. Opak je pravdou.  
 

Představitelé ODS, TOP 09 a SZ nás označovali za vyděrače a darebáky,           
což samozřejmě vnímáme, ale na naše jednání to nemělo a nemá žádný vliv.           
Když ale začali tvrdit, že jsou připraveni s námi jednat a my jim k tomu díky hrozbě 
stávkou dne 4. 3. 2010 nedáváme prostor, rozhodli jsme, že jim prostor pro jednání 
vytvoříme. Rozhodli jsme tak zcela zodpovědně a s vědomím, že legislativní proces ještě 
zdaleka nespěje k úspěšnému završení.   

 
Nerozhodovali jsme ve slepé důvěře v řadu slibů, ani na základě zbytečně 

optimistických očekávání výsledků jednání. 
 
Vytvořili jsme vyjednávací prostor proto, aby všichni zákonodárci mohli jak nám,           

tak našim členům a celé veřejnosti předvést, jak vážně své sliby hodlají naplnit, a jakých 
cílů při případných jednáních hodlají dosáhnout. 

 
 
 

Těším se na další spolupráce a jsem s úctou 
 
               Luboš Pomajbík 
            předseda 

  Odborového svazu dopravy 


