Proh|ášení

Koa|ice dopravních odborových svazů

Ke stávce nás dohnala vláda čn

Jedním

z nejzák|adnějších pos|ání

odborových

je vyjednávání s cí|em dosáhnout rozumných kompromisů.

organizací

Stávku, jako krajního prostředku, českéodbory v novodobé historii
využivaly minimá|ně a jen ve výjimečných vypjatých situacích.
Takováto situace bohužel nastala nyní.
Způsobi|a ji

vláda oDs' ToP o9 a VV, která v rozporu s programovým
groh|ášením, svými tzv. reformami ještě ví.ce prohIoubí zad|užení
Ceské republiky, poškodívětšinu občanůČna způsobíprivatizaci

veřejných služeb.

odbory v rámci tripartitních jednání před|ožily řadu návrhů a ana!ýz,
dokumentujících rizika a negativní dopady reforem. Koalice dopravních
odborových svazů a dalšíodborové organizace opakovaně vyzvaly
premiéra a vládu, aby u takto důležitýchreforem byla zajištěna nutná

široká společenská dohoda.

Vláda nechce vysvět|it veřejnosti, proč reformy mají být jen škrty
a restrikce, nevyjádřila se k relevantním návrhům odborů a odmítla
reformy schvalovat na zákIadě širšíhokonsenzu.
Vláda nebojuje proti korupci a nebrání účinněneuvěřite|nému mrhání
veřejnými financemi. Místo toho prosazuje důchodovou reformu

prospěšnou pouze

pro soukromé penzijní fondy se

deva|vovat průběžnýdůchodový systém.

záměrem

odchod do důchodu v 70 |etech je hazardem se zdravím lidí

a výsměchem zaměstnanců v náročných profesích.

Zvyšování plateb od pacientů, př. jakékoliv absenci opatření
zamezujícíchplýtváni, vydává za zdravotnickou reformu.

Nesmyslné rušenízaměstnaneckých benefitů bude mít si|né negativní
sociální a ekonomické dopady.

KoaIice dopravních odborových svazů vyčerpala všechny možnosti
vyjednávání a na protest proti nespravedlivým , zákeřným reformám

poškozujícímvětšinu občanůčR, vyhlašuje stávku v dopravě, která
se uskuteční13. června 2o11.
omIouváme

se všem občanůmčR, kterým naše stávka

nepříjemnosti a komp|ikace!

Vyzýváme veřejnost
podpoře našich akcí!

čn k co

největšímu pochopení

a kco

způsobí

nejširší

Zabraňme společně devastaci života většiny obyvatel čR.

občanéstávkujeme i za vás!!!
Y Praze, dne 1o. června 2011
Luboš Pomajbík
předseda
odborový svaz dopra
Bc. Jaromír Pejša
předseda
odborové sdruženíželezničářů

Jindřich Hlas
prezident
Federace strojvůdcůčn
Jan Rejský
předseda
odborový svaz pracovníkůdopravy, siIničního,
Ing. Jaromír Dušek
předseda
t wo
t,
sVaZ OODOTaTU SIUZ

podářství
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Jiří Čada
předseda
odborové-sdruženízákladních organizací Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. - Autobusy

Vratislav Feigel

předseda
odborové sdruženípracovníkůe|ektrických drah a autobusové dopravy
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Jan Fridrich
prezident
Federace vlakových čet
Milan Lokvenc
prezident
Federace železničářůČn
Luboš Ma|ík
prezídent
Federace vozmistrů
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Stanislav Trojan
viceprezident
Unie že|ezničníchzaměstnanců
VlastimiI Je|ínek
předseda
Cech strojvůdcůČn

Zdeněk Fojtík
předseda
Demokratická unie odborářů
Jiří obitko
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oIdřich Schneider
předseda
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Zo oS Dopravní podnik E|ektrické dráhy o.z. Praha
Kare| černý
předseda

Zo oS DOSIA - DP Autobusový dispečink Praha

Buriánek
předseda
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Petr Pulec
předseda

odborový svaz pražských dopraváků.
Marek TošiI
předsed3
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předseda

,

/b"-\

DP Autobusy Praha o.z. garáž K|íčovPráha 9

Tomáš Novotný
předseda
Zo oS DOSIA Metro Praha o.z. strojvedoucí Praha 4
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