ČMKOS k růstu cen 
Výzva vládě ČR a zaměstnavatelům



V posledních měsících dochází k prudkému růstu cen zejména nejnutnějších životních potřeb. Cenová exploze postihuje nejvíce rodiny zaměstnanců, rodiny s dětmi, důchodce, samoživitelky a další zranitelné skupiny obyvatel s průměrnými a nízkými příjmy.
Meziroční lednový nárůst inflace o více než 7,5% je výsledkem zdražování, které vyvolala vládní reforma veřejných rozpočtů. Rostoucí ceny základních potravin, energií, poplatky ve zdravotnictví, ceny léků a služeb, růst nájemného a zvyšování dalších nákladů strhávají mnoho občanů do existenční nejistoty. Povede to k dalšímu zadlužování českých domácností, které v letošním roce přesáhne již 900 mld. Kč.
A to i přesto, že česká ekonomika již řadu let roste a vykazuje podle hodnocení renomovaných a mezinárodně uznávaných agentur nejlepší hospodářské výsledky ve světě. Dokládá  to i historicky nejvyšší zisk dosažený podniky, jejichž akcie se obchodují na Pražské burze cenných papírů za rok 2007, který dosáhne téměř 150 mld. Kč. Značná část společnosti z toho nemá prospěch.
Naopak reálné příjmy mnoha zaměstnanců zejména ve školství, zdravotnictví či veřejné správě, a reálná hodnota důchodů a ostatních sociálních dávek se pod tíhou vládních reforem propadají a životní úroveň jejich poživatelů bezdůvodně klesá pod společensky přijatelnou mez.
Vláda svojí reformou veřejných rozpočtů při utahování opasků většině obyvatel bez skrupulí a sociálních ohledů výrazně zvýšila příjmy sama sobě a úzké skupině politických a ekonomických elit. Vytváří tak příjmové propasti způsobem, který je v moderní demokratické společnosti nepřijatelný. 
ČMKOS důrazně vyzývá vládu, aby k zmírnění těchto do očí bijících nespravedlností neprodleně přistoupila ke zvýšení minimální mzdy, minimálních mzdových tarifů, platových tarifů a  zvýšila objem prostředků na platy zaměstnanců tzv. ROPO sféry. 
ČMKOS požaduje také zvýšení důchodů a dávek určených rodinám s dětmi, zdravotně postiženým a sociálně slabým v rozsahu, který by nejen vyrovnal reálný pokles uvedených příjmů, ale umožnil i podíl na hospodářském růstu.
ČMKOS se obrací i na zaměstnavatele, aby s ohledem na uvedený nárůst cen zajistili v rámci kolektivního vyjednávání nebo prostřednictvím vlastních mzdových předpisů takový růst mezd a platů v roce 2008, který by kompenzoval jednak jejich reálný propad, ale zároveň odrážel i celkově dobré podnikatelské výsledky.
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