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PPrrootteessttnníí  aakkccee  ČČMMKKOOSS  
 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

 

mimořádná Rada ČMKOS na svém zasedání dne 4.5.2012 projednala „Návrh protestních akcí 

ČMKOS“ v návaznosti na demonstraci dne 21.4.2012 v Praze. Rozhodla, že v důrazných 

protestech proti současné „antisociální politice vlády“ je nezbytné pokračovat. 

O konkrétních akcích bylo jednáno a rozhodnuto na Sněmu ČMKOS, který se konal dne 

22.5.2012 v Praze. 

 

Zásadní závěry jsou následující: 

Proběhnou protestní shromáždění „okupace“ těch ministerstev, která nesou hlavní odpovědnost za 

přípravu a realizaci vládních reforem, které zásadním způsobem poškozují postavení a životní 

úroveň rozhodující části našich občanů, zejména rodin s dětmi, důchodců a zaměstnanců.  

 

Cílem je: 

 medializovat naše argumenty, 

 požadovat zastavení vládních reforem, 

 požadovat osobní a politickou odpovědnost příslušných ministrů. 

  

 

Termíny „okupací“ ministerstev: 

29. května 2012 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo kultury, 

 

4. června 2012 – Ministerstvo zdravotnictví, 

 

6. června 2012 – Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

 

7. června 2012 – Ministerstvo financí. 

 

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací ve spolupráci s Národní radou osob se 

zdravotním postižením ČR a občanským sdružením Pro Alt pod záštitou ČMKOS zajišťuje 

akci před MPSV ČR dne 6. června 2012. 

 

Předpokládaný průběh akce je následující: 

Zahájení cca v 10.00 hod. na Karlově nám č. 2 před budovou Generálního ředitelství Úřadu 

práce ČR, v délce cca 1 hod. Dále pochod před budovu MPSV ČR, Na Poříčním právu 1. 

Časový rozsah celé akce předpokládáme cca od 10.00 hod. do 14.30 hod. 
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Protest se bude týkat následujících témat: 

 Kolaps poskytování sociálních podpor a dávek. 

 Likvidace aktivní politiky zaměstnanosti. 

 Privatizace zprostředkování zaměstnání. 

 Zákoník práce – omezování práv zaměstnanců, omezování práva na stávku. 

 Důchodová reforma, valorizace důchodů a sociální reforma. 

Časový průběh akce a zásadní témata budou upřesněna na schůzce organizátorů, která 

proběhne v odpoledních hodinách dne 31. května 2012. S konečným programem budete 

seznámeni. 

 

Žádáme o Vaši účast a osobní podporu této akce, nejen ze strany organizací MPSV ČR 

(úřady práce a správy sociálního zabezpečení), ale i ostatních zaměstnanců, které zastřešuje náš 

odborový svaz v oblasti státní správy a územní samosprávy. 

Vyjádřete svou aktivní účastí podporu stanoviskům Odborového svazu státních orgánů 

a organizací, ČMKOS a ostatních občanských sdružení, které nás podporují a vyjadřují 

solidaritu. 

 

V Praze dne 23.5.2012. 

 

 

IInngg..  JJaann  RRoovveennsskkýý  

ppřřeeddsseeddaa  

PPaavveell  BBeeddnnáářř  

11..  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  

PPeettrr  VVyyddrraa  

22..  mmííssttooppřřeeddsseeddaa  

 


