Společné prohlášení
účastníků koordinační schůzky zástupců odborových organizací
konané dne 17.12.2008

Úvodem
Odborové organizace působící v resortu dopravy poslaly koncem listopadu ministru financí,
ministru dopravy a předsedovi vlády ČR dopis, ve kterém požádaly, aby bylo s okamžitou
platností upuštěno od záměru zdanit celou řadu daňových výjimek bezprostředně se
dotýkajících zájmů nejen zaměstnanců v dopravě, ale velmi tvrdě i široké občanské
veřejnosti.
Poukázali jsme například na pro nás naprosto nepřijatelný záměr zdanit takové benefity, mezi
něž patří především stravenky anebo zlevněné zaměstnanecké jízdné v železniční, městské
hromadné, silniční osobní a letecké dopravě. Připomínáme také, že připravované zdanění se
má vztahovat k celkem 42 dosavadním daňovým výjimkám a v neposlední řadě se dotýká
také odvodů členských příspěvků odborů a dokonce i odměn za odběry krve! Takový postup
rozhodně odmítáme!
Naše dosavadní stanoviska, vyjádření a dopisy zůstaly prozatím bez jakékoliv odezvy.
Nedočkali jsme se tedy ani žádné nabídky seriózních jednání, jež by mohla být vedena v této
pro nás tak zásadní záležitosti.
Jde ale ministru financí vůbec o onen v připravovaném zákoně proklamovaný výběr daní?
Docela o tom pochybujeme. Namísto nabídky dialogu, který by vedl k vyřešení problému,
jsme se dozvěděli o jeho novém „jistě nezištném“ záměru umožnit podnikatelům odpis DPH u
nákupu jakéhokoliv automobilu. Spočítal ale někdo, na kolik by to státu přišlo, pokud by
většina z 500 000 podnikatelů využila této pro ně jistě skvělé nabídky a získala slevu na dani
například až ve výši 200 000 Kč?!
V námi navrženém termínu 16. prosince 2008 jsme k našim oprávněným požadavkům
nedostali žádné vyjádření, že vláda ČR od připravovaných záměrů ustoupí, a proto přijímáme
následující stanovisko:

Společné stanovisko odborových organizací
působících v resortu dopravy - příprava časově neomezené stávky
proti restriktivním dopadům připravovaného zákona o dani z příjmu
Oznamujeme, že dnešním dnem, tedy s okamžitou platností, zahajujeme přípravu
časově neomezené stávky. Tuto naši protestní akci zahájíme po 12.lednu 2009.
Její přesný termín bude ještě upřesněn po našem dalším společném jednání, které
se uskuteční ve středu 7. ledna.
Ohlášené stávce a tím i jejím negativním dopadům na naši ekonomiku je však i nyní
přece jen možno zabránit. Protože našim odborovým organizacím záleží na

zachování sociálního smíru, jsme po 24 hodin a 7 dnů v týdnu stále připravení
k jednání s kompetentním zástupcem vlády. Čekáme jen na ujištění, že příprava na
zdanění zaměstnaneckých benefitů je zastavena. Prostor k jednání tedy ještě stále
existuje!
K přípravě časově neomezené stávky, která se stane prostředkem k obhájení
důležitých zájmů většiny občanů této země, vyzýváme také další odborové centrály
působící na území České republiky. Kolegové, neumíme si ani představit, že by
kterákoliv odborová organizace mohla jakkoliv rezignovat na zájmy svých členů.

Zúčastněné odborové organizace:

Federace strojvůdců ČR, Petr Čechák
Svaz odborářů služeb a dopravy, Pavel Holešta
Odborový svaz dopravy, Luboš Pomajbík
Odborový svaz DOSIA, Jan Čup
Odborové sdružení ZO DP – Autobusy Praha, Jiří Čada
Odborová organizace DP Metro, Jiří Obitko
OSPEA, Vratislav Feigel
ZO OSD – Odbory DP Praha, Luboš Olejár
Moderátor porady, Ing. Jaromír Dušek

